
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 
Cửu Thập Ngũ Niên 

Tòa Thánh Tây Ninh 

TẬP SAN BAN THẾ ĐẠO – SỐ 006 

Ngày 15 Tháng 2 Năm 2020 



 
 

 

Ngày 15 Tháng 02 Năm 2020           Trang 1 

 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 006 

 

Mục Lục Tập San 
 

 

I. CON NGƯỜI CÓ THỂ TRẢ HẾT NỢ TRONG MỘT KIẾP SỐNG HAY KHÔNG ? 

Bài Thuyết-Đạo của Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa   ......................................................................... 4 

II.  TTCĐ Houston tiếp đón Phái Đoàn YMCA  ................................................................................8 

III. Chương Trình Tân Niên Mừng Xuân Canh Tý  ............................................................................ 

       III.1 Tân Niên - TTCĐ Houston  ....................................................................................................10 

       III.2 Tân Niên - TTCĐ Paris ..........................................................................................................15 

IV. NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO ........................................................................17 

        IV.1 THEÅ HIEÄN TOÂN CHÆ VAØ MUÏC ÑÍCH QUA CAÁU TRUÙC TOAØ THAÙNH TAÂY NINH . 17 

        IV.2 DISCUSSIONS ON RELIGIOUS PERSECUTION @ WARP office – Los Angeles 

                 Tham Luận về v/đ phỉ báng/đàn áp tín đồ tôn giáo tại Hội Thảo Liên Tôn Bắc Mỹ @ LA .. 44 

V. PHÂN ƯU ............................................................................................................................................ 

       V.1 PHÂN ƯU - Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo  ........................................................47 

       V.2 PHÂN ƯU - Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Long Châu .........................................................48 

 

VI. LIÊN LẠC (CONTACT INFO) ...................................................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ngày 15 Tháng 02 Năm 2020           Trang 2 

 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 006 

LỜI GIỚI THIỆU 
 

Kính chào Quí Chức Sắc, Chức Việc, Quí Hiền Tài, Quốc Sĩ, Quí Đồng Đạo, Quí Thân Hữu, Quí Bạn 

Đọc gần xa.   

 

Xin giới thiệu Quí Vị Tập San đầu Năm Canh Tý đầy tính truyền thống, đầy tính mùa xuân, đầy Trái 

Tim Thương Nhớ Quê Hương Đất Việt, đầy khối óc học tập và vươn lên…  Tập San này nhắc lại lời 

dạy của Ngài Hồ Bảo Đạo về hệ quả của một kiếp người, Lễ Mừng Xuân - Lễ Tân Niên, sự viếng thăm 

của phái đoàn YMCA đến TTCĐ Houston, bài viết đầy tính đặc sắc, đầy sự tìm tòi, đầy ý nghĩa của 

các biểu tượng từ trong đến ngoài Tòa Thánh Tây Ninh, từ sự hùng vĩ đầy ý nghĩa của Cổng Tam Quan 

đến sự Huyền Diệu của Cung Đạo, từ tính uy huyền đầy đặc sắc của Hiệp Thiên Đài, đến Cửu Trùng 

Đài, đến Bát Quái Đài làm cho Hậu Thế chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về sự đặc sắc của Tòa Thánh 

Tây Ninh, mà kiến trúc của nó là cả một kho tàng về Đạo Học.  Khi còn nhỏ chúng tôi đi cúng trong 

Tòa Thánh chỉ thấy sự hùng vĩ của Tòa Thánh về mặt thế gian, nhưng bây giờ khi đọc bài viết này lại 

thấy Toà Thánh lại càng hùng vĩ hơn về mặt Thiêng Liêng.  Bài viết do hai vị Quốc Thế / Ngọc Nương 

soạn thảo thật công phu, thật đặc sắc, thật hữu ích cho những nhà tìm hiểu về Tôn Giáo Cao Đài, và 

cho hậu thế chúng tôi mở rộng đôi mắt, mở thấu trái tim, và mở tâm hồn chiêm ngưỡng sự độc đáo 

của nền Đại Đạo mà lại nằm trong một đất nước nhỏ bé đầy tính khiêm tốn với những tín đồ Cao Đài 

đầy tính mộc mạc và đầy tính bình dân... Một khối Đại Đạo như thế mà nằm trong bối cảnh khiêm 

tốn như thế thì quả thật là cả một sự huyền diệu… 

 

Trong số báo này còn có bài viết tham luận về một sự thật không tránh khỏi trong xã hội loài người, từ 

ngàn xưa cho đến giây phút hiện tại,  đó là sự bài bác tôn giáo, sự phỉ báng tín đồ theo Đạo, giữa các 

tôn giáo với nhau, giữa mgười với người trong xã hội, và ngay cả giữa người với nguời trong cùng 

một tôn giáo.  Bài viết này là một trong những tham luận trong buổi hội thảo với các Tôn Giáo bạn tại 

Hội Thảo Liên Tôn Bắc Mỹ do HWPL tổ chức tai WARP office (World Alliance of Religions Peace 

office). Trong bài này, Ngọc Túy nói lên tinh thần và ý thức hệ Cao Đài đối với chủ đề này và trích 

lược Thánh Ngôn Hiệp Tuyển để làm sáng tỏ Luật Âm Dương, Luật Tương Tác Mâu Thuẩn tất yếu mà 

từng người lãnh đạo tôn giáo đều phải trãi qua như là sự thử thách ắt có cho sự tu tiến của từng nguời 

và sự phát triển của Đạo Giáo... 

 

Ngoài vấn đề mừng xuân và vấn đề học Đạo, Cao Đài Hải Ngoại không thể không nhắc đến sự đau xót 

tiễn đưa các vị Hiền Tài từ trần.  Chỉ mới một vài tuần, vài tháng trước đây CĐHN khóc thương tiễn 

đưa Hiền Tài Bác Sĩ Bùi Đắc Hùm, Hiền Huynh Dương Văn Ngừa, và chỉ mới trong vài ngài vừa qua, 

thì thêm hai vị Hiền Tài qua đời: Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo và Hiền Tài Nguyễn Long Châu.  Các 
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vị lần lượt ra đi nhưng hậu thế lại chưa sẳn sàng đón nhận trách nhiệm tiếp tục con đường thiêng liêng 

Hoằng Khai Đại Đạo… 

 

Nhưng các vị yên tâm,  Đức Chúa Jesu bị giết hại, nhưng Thánh Đạo của Ngài vẫn đứng vững và tiếp 

tục phát triển 2,000 năm sau đó cho đến hôm nay.  Đức Hộ Pháp bị đày ra côn đảo, bị mất ở xứ người, 

mà vẫn không không chùn bước sự phát triễn của Cao Đài.  Các Phật Vị đi vào thế giới vô hình vẫn 

cầm đầu vận chuyển guồng máy của Đạo, thì Đạo Cao Đài sẽ trường tồn đến Thất Ức Niên... 

 

Hễ còn Tín Đồ Cao Đài là còn Hội Thánh, hễ còn Đức Tin là còn ngọn lửa Thiêng Liêng, hễ còn năng 

lượng là còn ánh sáng, hễ còn trí khôn con người thì còn Đại Đạo, hễ còn trái tim yêu thương là còn 

Quyền Năng của Thượng Đế bao trùm vũ trụ hài hòa, cân bằng, và bao la... 

 

Chúng tôi xin kính các vị Tiền Bối đã ra đi một chén rượu nồng, một trái tim yêu thương, và một lời 

cầu nguyện.  Cầu nguyện quí vị mãi mãi hưởng được hồng ân Đấng Tối Cao, tiếp tục tiến bộ trong 

hành trình mới, và xin quí vị phù hộ cho Tín Đồ Cao Đài khắp năm châu... 

 

Tập San Ban Thế Đạo sẽ là tiếng nói của Cao Đài Hải Ngoại, mục đích là phục vụ truyền thông/truyền 

tin theo tôn chỉ Cao Đài và sẳn sàng đăng tải các bài viết của quí vị có cùng với mục đích cao cả 

đó. Tập San Ban Thế Đạo Hải Ngoại hàng tháng đăng tải trên web site 

https://www.caodai.international/ 

 

Mong quí vị thưởng thức các thông tin và chúc an lành! 

 

Tập San Đại Đạo Kính Bút! 
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I. CON NGƯỜI CÓ THỂ TRẢ HẾT NỢ TRONG MỘT KIẾP SỐNG HAY KHÔNG ? 

Bài Thuyết-Đạo của Ngài Bảo-Đạo Hồ-Tấn-Khoa 

 

Chúng ta đã có dịp nói qua rồi về con đường tiến-hóa của Vạn-Linh 

hay là con đường Thiêng-Liêng-Hằng-Sống tức là con đường tiến-hóa 

từ vật-chất đến thảo-mộc, thú cầm mới lên phẩm người. Giai đoạn đó 

phải đòi hỏi cả muôn năm, muôn kiếp trong mỗi phẩm. 

 

Vì vậy, từ buổi mới được kết tạo nơi chốn bào thai thì mọi đơn-vị 

nhơn-loại đã phải chịu ảnh-hưởng của nợ tiền-khiên là công chuộc quả 

của các bậc tiến-hóa trước từ kim-thạch đổ lên đã phải chịu trong vòng 

vận-chuyển của Bát-Hồn. 

 

Hiểu vậy thì mỗi chúng ta khi mới tượng-hình trong bào-thai đã có nợ 

rất nhiều rồi trong tiền-kiếp trên bước đường tiến-hóa từ khi còn là 

kim-thạch đổ lên. Như vậy thì mỗi kiếp sanh đã sẵn nặng nợ của Tạo-

vật dẫy-đầy, mặc dầu là chưa làm chi nên tội. 

 

Rồi một khi lọt lòng mẹ bước ra chào đời thì lại còn thêm nặng nợ xã-hội nhơn-quần, bắt đầu là nợ 

sanh thành dưỡng-dục, mớm cơm vú sữa, rồi đến nợ áo cơm ăn học, nợ tình-cảm trong gia-đình, cha 

mẹ, anh em, thân tộc rồi đến bạn tác. Một khi đến lúc trưởng-thành thì lại thêm quả-nghiệp tạo dựng 

gia-đình nên chồng nên vợ, nên nhà nên cửa, nhứt nhứt mỗi nhu-cầu trong sự sanh sống hằng ngày 

đều là cơ hội để vay thêm nợ của xã-hội. Đó là định-nghiệp của một kiếp. Lấy lý mà suy-nghiệm, thì 

cả một kiếp sanh, mỗi đơn-vị con người đã phải chịu ơn tấn-hóa của hóa-nhơn, rồi lại chịu ơn cấp-

dưỡng của đồng loại. Hai cái ơn ấy muốn cả đơn-vị chơn-hồn con người phải đi theo đà sanh-hóa, 

luân-chuyển mãi thôi ! Trong cơ vay trả biết bao giờ mới hết? 

 

Đó là nói về nguyên-quả, còn nói về nghiệp-quả, thì ngoài các món nợ mà ta tự gây nên thì còn phải 

chịu nợ của những kẻ đã hy-sinh cho kiếp sống của chúng ta ấy là sự nhờ vã lẫn nhau trên đường 

sanh-nghiệp. 

 

Bát cơm của chúng ta ăn hằng ngày để nuôi sống thân phàm nầy là do ơn của bao nhiêu người đã phải 

khổ cực, dầm sương dãi nắng để tạo ra, từ người nông phu luôn cả con súc vật đã cực khổ cày bừa, 

dọn dẹp thửa đất cho sạch-sẽ để rồi gieo lúa lên mạ. Khi cây mạ đúng sức rồi, phải nhờ bao nhiêu 

công đẻ cấy. Khi cấy xong rồi còn phải chăm nom, săn-sóc, giữ cỏ, giữ nước, giữ sâu bọ, chim chóc, 
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đến lúc chín còn phải cắt, gặt, đập, giê xay, giã .v.v...Ra hột gạo rồi còn phải vo nấu cho ra hột cơm 

mình ăn. Cái áo chúng ta mặc , cũng do bao nhiêu công nợ mà chúng ta phải chịu, từ kéo ra sợi chỉ, 

dệt lại thành bức cắt ra rồi may ráp lại cho ra kiểu vỡ một cái áo để ta mặc. Đó là chưa kể những nợ 

mà ta phải chịu về những người tạo ra máy móc, hoạc tạo ra cái kéo, cây kim .v.v... 

 

Đấy là kể sơ hai thí-dụ cụ thể để nhận-thức những món nợ vô cùng lớn lao và đầy-dẫy mà ta phải lo 

trả. 

 

Một khi ta nhận-thức tận-tường về lý rồi, thì ta nên kiếm ra lẽ đặng trả cho xong các mối nợ thì ta sẽ 

nhận thấy mãnh thân phàm nầy chẳng phải đến mặt Thế nầy cho một cá-nhân mà sự liên đới của 

nhơn-loại. 

 

Bởi cớ, chẳng có một cá-nhân nào được quyền sống cho đơn-vị, tức là sống ích-kỷ hay vị-kỷ, cho 

riêng mình mà trái lại, phải đem hết kiếp sống của mình ra để phụng-sự cho toàn-thể, hoặc bằng lời 

nầy, hay phương khác theo thường gọi là phải sống vị tha. 

 

Chúng ta cũng nên nhớ là nghiệp-quả ở trong sự cấp-dưỡng của đồng loại về cái ăn, đồ mặc, chỗ ở, 

thì chẳng phải lấy của mà trừ công cho đặng, mà là phải lấy thiện-ý của chơn-chánh để phục-sự, hầu 

cứu an nhơn khổ, tức là ta phải lấy công mà trả công chớ không phải thế ỷ có tiền rồi lấy tiền làm 

trọng và xem công quả của đồng-loại là rẻ. Đó là Đạo vậy. 

 

Trong cửa Đạo, cũng như nơi mặt xã-hội, người đời thường xãy ra lắm nỗi éo-le biến động. Ấy cũng 

bởi chưa hiểu thấy lý, và cũng không tìm ra lẽ, mà khiến xảy ra bao nhiêu cuộc xáo trộn khổ cho 

nhơn-sanh, và cũng làm cho cơ cứu-khổ cửa Đạo chẳng được thành hình, và nền Chánh-giáo phải còn 

mờ tướng. 

 

Lấy lý mà suy, đem lẽ đặng nghiệm, thì chúng ta thấy mỗi người chúng ta muốn sống trong xã-hội 

phải sống liên-đới với tất cả tầng lớp nhân-dân, chớ không thể sống riêng biệt mình, mà trái lại, phải 

sống bằng cách nhờ vã lẫn nhau. 

 

Nếu lấy theo lý đó mà suy ra, thì mối nợ xã-hội này chúng ta trả biết bao giờ mới hết, và như thế thì 

phải chịu luân-chuyển cùng đà sanh-hóa mãi hay sao? 

 

Không đâu! Nếu chúng ta biết luật tiến-hóa của vạn-linh đã định là hy-sinh về kiếp sống của mọi xác-

thân nơi mặt thế này. Mọi xác-thân nơi mặt thế nầy phải là vật hy-sinh trên đường thế sự. 
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Thêm nữa trong cửa Đạo, chúng ta vẫn biết rằng Đức Chí-Tôn và các Đấng Thiêng-Liêng chú-trọng 

nơi tâm thành, và chỉ lấy Tâm là quí. Vì thế, nấu chúng ta biết, thì cả món nợ hay nói cách khác, cả 

công ơn của xã-hội chúng ta có thể trả trong một kiếp mà quyền Thiêng-Liêng Vô-Hình vẫn chấp-

nhận cho ta, nếu ta đem hết tâm thành hy-sinh trọn vẹn mãnh thân phàm đẻ phục-vụ cho nhơn-loại, 

hay cho những kẻ chung quanh mình mà không có một điểm gì nhỏ mọn để nghĩ đến mình, tức là 

phải sống một đời hoàn-toàn vị tha không còn một điểm gì nhỏ nhít vị-kỷ, mặc dầu kết quả về mặt 

hữu-hình không xứng đáng là bao, nhưng tấm lòng chơn-thành quyết chí trọn vẹn hy-sinh đã bao 

trum hết, và nếu quả quyết làm đúng theo vậy, thì quyền Thiêng-Liêng sẽ cho TRỪ HẾT NỢ 

TRONG MỘT KIẾP ! 

 

Mới nghe qua tưởng là dễ, chớ thực-hành cho đúng chưa phải là chuyện chơi và từ trưóc chưa có mấy 

ai dám hy-sinh trọn vẹn mãnh thân hình mà không có một ý-nghĩ cỏn con về tư lợi cho mình, dầu là 

tư lợi về tinh-thần hay là hữu-danh. 

 

Từ xưa đến nay ta chỉ thấy có một tấm gương để ấn chứng lẽ này trong cửa Phật Giáo mà ít người 

đuợc hiểu rõ ý nghĩa. Đó là vị Phật thường gọi à Ông Dám, được các chùa Phật để thờ nơi Hậu-

Đường. 

 

Sự tích sơ lược như sau: Ông là một người dốt nát thật-thà, xin ở chùa làm công quả, lãnh phận sự 

nấu nước cúng Phật, và cho mọi người dùng. Mặc dầu hết sức tận tụy với nhiệm vụ, nhưng những 

người ở trong chùa, nhất là mấy chú Tiểu ngỗ nghịch rầy la, mắng nhiết hiếp đáp đủ điều mà ông vẫn 

vui vẽ âm thầm quên mình tận tụy với nhiệm vụ, không một lời oán trách hay than-thở. 

 

Thường bữa đến tối là Ông lo vùi một cục than lữa, để khuya Ông thôi lên nhen-nhúm có lửa nấu 

nước cho Ông Sư công-phu cúng Phật, vì thưở ấy không có diêm quẹt. 

 

Một hôm có kẻ ác tâm lén tưới nước tắt mấy cục than lửa. Đến khuya Ông thức dậy dụm lữa, thì khổ 

nguy không biết lấy lửa đâu mà nhen nhúm. Buổi ấy là nhà ở thưa thớt. Muốn đến xóm trên xin lửa 

phải qua một khu rừng có đầy ác thú, nhưng vì nhiệm vụ Ông không kể thân sống, quyết đi xin cho 

có lửa đem về nấu nước cúng Phật cho kịp giờ, nên một mình trong đêm tối Ông băng mình đi đại. 

 

Khi đến giữa rừng, gặp một con cọp đòi ăn thịt Ông, thì Ông van lạy để Ông đi xin đặng lửa về nấu 

nước cúng Phật cho kịp giờ, rồi Ông sẽ trở ra nạp thịt. Cọp bằng lòng, nên Ông đi xin đặng chút lửa 

than về nhen nhúm lên nấu nước cho kịp giờ cho Ông Sư cúng Phật . 
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Khi ấy, Ông quyết giữ lời hứa, nên lén một mình trở ra rừng nạp thịt cho cọp. hại thay, Ông lại gặp 

cọp gìà nói với Ông là răng cọp không còn cứng bén, mà xương Ông lại cứng, ăn không nổi, nên yêu 

cầu Ông leo lên cây cao buông tay rớt xuống cho dập xương thịt, cọp mới ăn đặng. Ông cũng bằng 

lòng hy-sinh trọn vẹn leo lên ngọn cây thiệt cao buông tay cho rơi xuống đất. 

 

Theo tích kể lại, lúc Ông buông tay rớt xuống, thì Ông được Phật rớt luôn và cọp già kia cũng là do 

Phật hóa hình để thử lòng Ông. Chuyện kể nghe có vẽ thần thoại, nhưng ý nghĩa là nêu lên một 

gương hy sinh trọn vẹn với một tinh thần vị tha bất vụ lợi, thì được quyền thiêng liêng chứng cho quả 

Phật-vị, tức là Ông đã trả hết nợ trong một kiếp. Người ta đặt tên Ông là Ông Dám, vì Ông dám làm 

một việc mà chưa có ai dám làm. 

 

Trong sự hy sinh thì quyền Thiêng-Liêng chỉ chứng cho TÂM THÀNH CHƠN CHÁNH không vụ 

danh, mà cũng không vụ-lợi. Nếu sự hy-sinh đó càng ầm thầm kín đáo chừng nào thì giá-trị tinh thần 

lại càng cao chừng ấy, chớ quyền thiêng liêng không kể sự hy-sinh ấy kết quả to lớn hay nhỏ mọn. 

 

Nếu sự hy-sinh có tính cách rầm rộ, quảng cáo, kích động quần chúng với mục đích vì hữu danh thì 

sự hy-sinh ấy chẳng có giá trị gì hết với quyền Thiêng-Liêng . 

 

Vậy ai muốn hết nợ, hay đắc quả trong một kiếp thì chỉ có phải dám hy sinh trọn vẹn quên mình âm 

thầm phục vụ cho mọi người là đặng. 

 

Nhưng thử hỏi có mấy ai dám làm.   
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II.  TTCĐ Houston tiếp đón Phái Đoàn YMCA 

 

Vừa bước qua đầu năm 2020 Thứ Ba Ngày 21 Tháng 01, TTCĐ Houston tiếp đón phái đoàn senior 

YMCA, gồm khoản 30 người từ các tôn giáo khác nhau đến tham quan Chùa Cao Đài. Ngọc Túy và 

Mỹ-Lam tiếp đón phái đoàn tại Hậu Đện. 

 

 
 

Từng vị tự giới thiệu tôn giáo của mình, cho biết lý do họ đến tham quan TTCĐ Houston, và cảm xúc 

của họ như thế nào khi mới bước vào Thánh Thất. 

 

Đa số bày tỏ sự ngạc nhiên là ở TP Houston lại có một Chùa Cao Đài có đầy tính cổ truyền Á Đông, 

đầy đặc tính đặc sắc với các màu sắc rực rỡ từ ngoài cổng nhìn vào.  Và khi vào trong Chánh Điện họ 

không khỏi ngạc nhiên lại có một cấu trúc tràn đầy màu sắc hơn, đầy tính hùng vĩ đặc biệt là các Cột 

Rồng đầy tranh nghiêm, đầy huyền bí, đầy tính kiêu hảnh, mà không kém phần đầy tính "Welcome" 

mở rộng vòng tay đón con cháu Đấng Cha Trời vào thăm viếng. 
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Ngọc Túy giải thích ý nghĩa bức hình Tam Thánh là sự Ký Giao Ước giửa Trời và Người, giữa Người 

và Người (Đông & Tây), Thực Thi Bác Ái Công Bình.  Ngọc Túy nói thêm "Theo Tôi hiểu rằng, tất 

cả những ai, người trong Đạo Cao Đài hai người ngoài Đạo Cao Đài, khi đã hiểu ý nghĩa bức tranh 

này mà vẫn muốn bước vào Chánh Điện thì xem như là người đó đã ký Hoà Uớc Thực Thi Bác Ái 

Công Bình giửa Trời và Người và giửa Người và Người".  Tất cả đều đồng ý Hòa Ước đó và không 

ngần ngại tiến vào Chánh Điện. 
 

Ngọc Túy nói thêm - Thánh Thất Cao Đài là một điển hình của The House of God hay là Bạch Ngọc 

Kinh tại thế.  The House of God bao gồm cả dãy ngân hà, bao gồm cả càn khôn vũ trụ, bao gổm cả tất 

cả vì sao, bao gồm tất cả hành tinh và tẩt cả sự sống trên đời đều do Thương Đế tạo ra và phát triễn.  

Các vị sáng lập Đạo khắc hình trên Bát Quái Đài: Đức Phật Thích ca, Đức Chúa Jesu, Đức Lão Tử, 

Đức Khổng Tử, Đức Phật Bà Quan âm, Đức Lý Giáo Tông, Đức Quan Thánh Đế Quân, Đức Khương 

Thượng, đều là những Chiết Thân của Thương Đế xuống Thế Gian lập Đạo dạy con người học Đạo 

theo từng thời kỳ khác nhau theo từng thời kỳ tiến hoá , còn trên cõi vô hình thì Bát Quái Đài nắm cả 

bộ máy vận hành của càn khôn vũ trụ.  
 

Tất cả rất ngạc nhiên, rất quyến luyến không muốn ra về, vì họ chỉ có một tiến đồng hồ không thoả 

mãn nổi sự tò mò thích thú và có một người thốt ra là "Wow, this is a true harmony between religious 

traditions" tạm dịch - đậy là một điễn hình của Tôn Giáo Đại Đồng! 
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III. Chương Trình Tân Niên Mừng Xuân Canh Tý 

III. 1 TTCĐ Houston đón mừng xuân Canh Tý – 2020 

Ngọc Túy tường thuật 
 

Tết đến! Tết đến! Vui Quá Bà Con Ơi!  TTCĐ Houston Texas giữ truyền thống dân tộc, tổ 

chức Cúng Đưa Rước Chư Thánh, Cúng Giao Thừa, Cúng Mùng Một Đầu Năm, tổ chức Lễ 

Tân Niên Ngày Mùng 2 Tết (Nhằm Ngày 26 Tháng 1 Năm 2020). 
 

Ngày Mùng Một Tết khách đến thăm Thánh Thất từ sáng đến chiều. Lá Phướn tung bay trên 

bầu trời Houston.  Đồng Đạo đến Chùa Cúng vào Thứ Bảy chiêm ngưỡng Mai Vàng, hưởng 

tình xuân, nhớ quê hương, nhớ câu kinh, nhớ bánh tét, nhớ tôm khô củ kiệu, nhớ tình đồng 

hương con Rồng Cháu Tiên.   
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Ngày Lễ Tân Niên, các em trong các chiếc Áo sặc sở - hảnh diện mặc chiếc Áo dài, hảnh diện 

mình là người Mỹ Gốc Việt, hãnh diện truyền thống Chúc Tết-Lì Xì, vui ơi là vui, tiền nhiều 

ơi là nhiều – có thật nhiều bao thư đỏ với mùi thơm tiền mới. 

 

Có khoản hơn 100 người đến TT dự lễ chụp hình, chút tết - lì xì.   

 

Các "em" từ 59 tuổi trở xuống đều được xếp hàng lãnh tiền lì xì.  Các "Vị sống lâu nhưng 

trái tim còn trẻ" thì được ngồi vào ghế danh dự để lì-xì bao thư đỏ cho các em.  Mọi người 

hớn hở mặt mày cười tươi như hoa.   Ai ai đến Thánh Thất Ngày hôm đó cũng cảm thấy mình 

trẻ trung trở lại, sống lại thời tuổi thơ " xè tay nhận bao thư lì-xì" và "đưa tay phát bao lì-xì", 

vui-quá-là vui. Các "Vị sống lâu nhưng trái tim còn trẻ" cũng cười ra nước mắt.  Một vị lần 

đầu tiên dự Lễ Tân Niên tại Thánh Thất phát biểu là "chưa lần nào mà người Ăn Tết ở Nước 

Ngoài mà vui như vậy!” 
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QS Trịnh Quốc Thế chúc Tết và tuyên bố lì-xì thì các em xếp hàng lảnh bao thư, rồi sau đó còn tranh 

đua giành bao thư trên cây mai - vui-như-tết….Mọi người lần lượt chúc tết nhau  theo sự hướng dẫn 

của MC Ngọc Tuý, các em chút Tết tập thể bằng hai thứ Tiếng- Anh và Việt.  Nhìn sự vui vẽ của các 

em mà tôi chạnh lòng nhớ quê hương, nhớ da diết...,   nhớ Tòa Thánh Tây Ninh…Sau Chúc-Tết và 

Lì-Xì là tất cả được mời vào đãnh lễ Đức Chí Tôn...Người Cao Đài hay thân hữu, ngoại quốc hay 

Vietnamese đều vào quì lạy, ngưỡng mộ các Đấng Tiên Phật và Đấng Trọn Lành. 
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III. 1 TTCĐ Paris đón mừng xuân Canh Tý – 2020 

CTS Q. Đầu Tộc TT Paris tường thật 

Mặc dù xa quê hương, nhưng những người Việt sống ở Hải Ngoại lúc nào cũng nhớ đến 

truyền thống của Dân Tộc mình, nhất là vào những ngày Xuân đến. Thời tiết ở Châu Âu đã 

vào Đông, nhưng lòng mỗi người vẫn cảm nhận như có sự ấm áp Xuân như ở quê nhà. Hằng 

năm Thánh Thất Paris tổ chức lễ TẾT như từ bao năm qua để cùng nhau hợp mặc, trước đảnh 

lễ Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, rước Chư Thánh, cùng nhau cầu nguyện cho thế giới hòa 

bình, chúng sanh an cư lạc nghiệp, gia quyến bình an, sức khỏe dồi dào. Sau thời cúng Hiền 

Huynh Hiền Tài Nguyễn Chí Hiền Chưởng Ban Đại Diện Ban Thế Đạo tại Châu Âu cùng 

Hiền Huynh CTS Nhuyễn Văn Phé gỏi lời chúc tết đến đồng Đạo, một năm mới được hưởng 

thật nhiều hồng ân của Hai Đấng Phụ Mẫu Vạn Linh và Thần Thánh Tiên Phật. Sau đó mọi 

người ra hậu điện rút Thánh Ngôn, Thánh giáo, lộc đầu năm, cùng nhau dùm cơm thịnh soạn 

với bát trà xanh, hàng nguyên tâm sự sưởi ấm tình người ở xứ lạ quê người.  

Sau đây là những hình ảnh Đồng Đạo tề tụ về Thánh Thất trong không khí thật vui tươi hớn 

hở. Buổi lễ kết thúc vào lúc 4 gời 30 chiều và hẹn gặp lại vào tuần tới đến dự Đại Lễ Đức Chí 

Tôn. 
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IV. NGHỊ LUẬN ĐẠO - CÙNG NHAU HỌC ĐẠO 

IV.1 THEÅ HIEÄN TOÂN CHÆ VAØ MUÏC ÑÍCH QUA CAÁU TRUÙC TOAØ THAÙNH TAÂY NINH 

Quoác Theá & Ngoïc Nöông 

IV.1.1 -  PHAÀN MÔÛ ÑAÀU 

 Nhö caùc baøi tröôùc ñaõ trình baøy: Ñaïo Cao Ñaøi 

do Ñöùc Thöôïng Ñeá thaønh laäp qua huyeàn dieäu 

Cô Buùt vaø ñích thaân Ngaøi laøm Giaùo Chuû. Vì 

theá, taát caû Thaùnh Kinh, Heä Thoáng toå chöùc 

Hoäi Thaùnh, Taân Luaät, Phaùp Chaùnh Truyeàn, 

kieán truùc Toaø Thaùnh Taây Ninh … ñeàu do 

TRÔØI NGÖÔØI hieäp moät qua cô buùt maø hình 

thaønh. Hôn nöõa, vò Giaùo Chuû laïi laø Thöôïng 

Ñeá thì phaàn VOÂ VI trong Ñaïo voâ cuøng quan troïng. Neáu chuùng ta nghieân cöùu, hoïc hoûi 

veà Ñaïo maø khoâng ñaëc bieät quan taâm ñeán phaàn voâ vi maø chæ chuù troïng ñeán phaàn höõu 

hình thì khoâng theå naøo naém baét ñöôïc yeáu lyù cuûa Ñaïo Cao Ñaøi. Ngoaøi ra, kyø ba laø thôøi 

kyø Ñaïi AÂn Xaù, thôøi kyø Tu Taét neân Ngaøi cho HEÙ MAØN BÍ MAÄT chæ ñöôøng daãn loái ñeå 

con caùi cuûa Ngaøi deã beà qui veà hoäi hieäp vôùi Ngaøi treân coõi Thieâng Lieâng Haèng Soáng. Do 

ñoù, nhöõng Hình Töôïng trong Ñaïo do Ngaøi taïo döïng ñeàu nhaèm laøm saùng toû theâm phaàn 

tröøu töôøng laï kyø cuûa Maøn Bí Maät töùc phaàn “tieát loä Thieân Cô” do Ngaøi coá tình ban cho 

chuùng ta, ñaëc bieät laø veà phaàn kieán truùc Toaø Thaùnh cuõng ñeàu nhaèm laøm saùng toû theâm 

Toân Chæ vaø Muïc Ñích cuûa Ñaïo. Hôn nöõa, Toaø Thaùnh Taây Ninh ñöôïc Ñöùc Ngaøi cho bieát 

laø hình aûnh BAÏCH NGOÏC KINH giaùng theá neân moãi moãi ñeàu  kyø bí, khoâng theå hoïc 

hieåu baèng trí maø coøn phaûi caûm nhaän baèng TAÂM  môùi thoâng suoát ñöôïc. Ngoaøi ra, 

kieán truùc naày töïa treân neàn taûng DÒCH LY Ù neân coù tính bao haøm caû Caøn Khoân chöù 

khoâng dieãn ñaït rieâng cho quaû Ñòa Caàu chuùng ta ñang soáng. Sau ñaây chuùng ta tìm hieåu 

nhöõng ñieàu KYØ DIEÄU trong coâng trình naày. 
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IV.1.2 - HUYEÀN DIEÄU VEÀ KIEÁN TRUÙC SÖ VAØ COÂNG NHAÂN: 

 KIEÁN TRUÙC SÖ: Toaø Thaùnh 

Taây Ninh ñöôïc khôûi coâng töø 

naêm 1931 ñeán naêm 1947 môùi 

hoaøn thaønh töùc phaûi traûi qua 

16 naêm daøi ñaày cam go thöû 

thaùch. Vieäc xaây caát do Ñöùc 

Lyù Giaùo Toâng vaâng leänh Ñöùc 

Chí Toân haèng ñeâm giaùng buùt 

tröïc tieáp cho Ñöùc Hoä Phaùp veõ 

töøng phaàn cuûa coâng trình kieán 

truùc vaø coâng nhaân cöù theo ñoù 

maø laøm. Taát caû caùc vò chæ huy xaây caát chöa heà hoïc qua moät tröôøng kieán truùc hoaëc 

xaây döïng naøo, theá maø cöù laøm theo lôøi chæ daãn cuûa Thieâng Lieâng vaø hoaøn thaønh 

coâng trình moät caùch kyø dieäu khoâng ai coù theå ngôø ñöôïc keå caû ngöôøi trong cuoäc! 

 

 

 COÂNG NHAÂN ÑAËC BIEÄT: 

Vieäc kieán truùc Toaø Thaùnh luùc baáy giôø thaät laø thieân nan vaïn nan, vaät lieäu xaây caát 

thaät laø quí hieám, khoâng coù saét phaûi duøng loaïi caây taàm vong thaät giaø trong röøng caám 

laøm coát beâ toâng thay theá saét, coâng thôï thì khoâng ai coù tay ngheà. Sau naày, Ñöùc Hoä 

Phaùp cho tuyeån 500 coâng quaû nam nöõ thöôøng tröïc, taát caû ñeàu phaûi cam keát tröôøng 

chay vaø khoâng ñöôïc laáy vôï gaõ choàng suoát thôøi gian kieán thieát…Söï thöû thaùch  naày 

thaät laø phi thöôøng coù dieäu duïng laøm cho moïi ngöôøi ñoàng taâm hieäp löïc, cuøng quyeát 

chí hy sinh, saün saøng chòu ñöïng moïi gian khoå, cuûng coá moät khoái ñöùc tin maõnh lieät, 

xaây döïng moät khoái THAÙNH TAÂM thuaàn nhaát môùi hoaøn thaønh ñöôïc moät coâng trình 

quaù lôùn lao vaø linh thieâng so vôùi hoaøn caûnh cuûa toaøn ñaïo luùc baây giôø, voán raát laø 

ngheøo!! Coâng trình keùo daøi nhieàu ñôït suoát 16 naêm môùi hoaøn thaønh, vaø maõi ñeán naêm 

1955 môùi laøm leã khaùnh thaønh! 

 

 

 

 TOÙM TAÉT:  
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Ngaøy nay nhìn thaáy TOAØ THAÙNH TAÂY NINH uy nghi vôùi loái kieán truùc phi phaøm, 

chuùng ta caûm thaáy roõ laø nhôø ñaïi phaùp HIEÄP THIEÂN Trôøi Ngöôøi hieäp moät môùi taïo 

neân hình aûnh thieâng lieâng cuûa Baïch Ngoïc Kinh giaùng theá!!! Thaät laø: 

 

Toaø Thaùnh uy nghi hieän saéc Roàng, 

Kyø quang chieáu dieäu coõi trôøi Ñoâng. 

Thaày Trôøi chæ veõ neân hình töôùng, 

Thôï kheùo laøm theo chaúng neä coâng. 

Bí nhieäm ñaát trôøi loàng boùng veõ, 

Tinh hoa daân toäc ñaäm maøu son. 

Tam Taøi hieäp nhaát neân cô nghieäp,  

Bieåu töôïng vaên minh gioáng Laïc Hoàng. 

                                     Quoác Theá 

  

 

IV.1.3 - NHÖÕNG KYØ DIEÄU BEÂN NGOAØI TOAØ THAÙNH 

 MUÏC ÑÍCH ÑAÏO CAO ÑAØI QUA 2 CAÂU LIEÃN 

TRÖÔÙC COÅNG 

Taát caû 12 coång cuûa noäi oâ Toaø Thaùnh vaø caùc coång 

Thaùnh Thaát ñòa phöông ñeàu coù 2 caâu lieãn noåi baät 

treân 2 truï coång 2 beân: 

 

CAO thöôïng Chí Toân Ñaïi Ñaïo Hoaø Bình Daân Chuû muïc 

Ñaøi tieàn suøng baùi Tam Kyø Coäng Höôûng Töï Do Quyeàn 

 

Hai caâu ñoái naày nhaèm khaúng ñònh muïc ñích cuûa neàn Ñaïi Ñaïo laø Hoaø Bình Coäng 

Höôûng (Chung soáng) vaø Daân Chuû Töï Do, laø ngoïn côø ñaàu ñöa nhôn loaïi vaøo kyû 

nguyeân Thaùnh Ñöùc, Ñaïi Ñoàng Huynh Ñeä trong thôøi kyø Toaøn Caàu Hoaù, thôøi kyø 

Caøn Khoân Dó Taän Thöùc. Ñeå thöïc hieän lyù töôûng cao ñeïp naày, chuùng ta caàn phaûi laáy 

CHÔN TAÂM laøm goác, laáy TÌNH THÖÔNG laøm chuû ñaïo treân ñöôøng phuïng söï nhôn 

loaïi sao cho phuø hôïp vôùi neàn traät töï môùi trong moät theá giôiù môùi… 
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Ñieàu ñaëc bieät laø trong 12 coång bao quanh noäi oâ Toaø Thaùnh coù coång soá 5 khoâng coù 

cöûa vaø khoâng coù con loä thoâng ra coång nhö 11 coång khaùc. Vì soá 5, theo dòch lyù, laø soá 

Trung Öông neân coång soá 5 daønh cho caùc Ñaáng Thieâng Lieâng giaùng töø khoâng trung 

xuoáng neân khoâng caàn coù cöûa ra vaøo. Sau naày, Hoäi Thaùnh cho xaây moät coång chaùnh 

höôùng thaúng vaøo chaùnh dieän cuûa Toaø Thaùnh, goïi laø COÅNG CHAÙNH MOÂN. Nhö vaäy 

hieän nay Toaø Thaùnh vaãn coù 12 COÅNG höõu hình vaø 1 coång voâ vi laø coång soá 5. 

Treân noùc moãi coång ñeàu coù böûu phaùp Tam Giaùo: Bình Baùt Vu ôû giöõa töôïng tröng cho 

Phaät Giaùo; beân phaûi laø caây Phaát Chuû, töôïng tröng Laõo Giaùo; beân traùi quyeån Xuaân 

Thu töôïng tröng Khoång Giaùo.  

 

 TOÂN CHÆ VAØ MUÏC ÑÍCH QUA ÑAÏI ÑOÀNG XAÕ 

 

Toaø Thaùnh day maët veà höôùng Taây, 

phía tröôùc coù moät caùi saân roäng lôùn 

goïi laø ÑAÏI ÑOÀNG XAÕ bieåu töôïng 

cho moät xaõ hoäi Ñaïi Ñoàng maø Ñaïo 

Cao Ñaøi coi nhö ngoïn côø ñaàu phaûi 

höôùng tôùi. Nhö ñaõ trình baøy, toaøn caû 

chuùng sanh coù cuøng chung coäi, 

chung nguoàn, chung cha, chung meï 

laø Chí Toân vaø Phaät Maãu neân taát caû ñeàu laø  ñoàng baøo, laø Huynh Ñeä Ñaïi Ñoàng.  

 

Nhö vaäy, bieåu töôïng Ñaïi Ñoàng Xaõ laø söï nhaéc nhôù cho nhôn loaïi bieát nguoàn goác cuûa 

mình ñeå troïn loøng thöông yeâu nhau, bieát coi quaû ñaát naày laø caên nhaø chung, ai cuõng 

coù boån phaän  xaây ñaép thaønh moät xaõ hoäi coù ñaày ñuû nhaân quyeàn, coù hoaø bình chung 

soáng, daân chuû töï do….Toå Tieân cuûa daân toäc ta töø bao ngaøn naêm tröôùc ñaõ nhaéc nhôù 

chuùng ta qua Huyeàn Söû: “ Moät boïc 100 tröùng nôû ra 100 con…” ñeå cho chuùng ta haèng 

taâm yù nieäm Ñaïi Ñoàng maø 2 chöõ ÑOÀNG BAØO thaân thöông ñaõ noùi leân yù nghóa ñoäc 

ñaùo naày cuûa daân toäc.     
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 Chung quanh Ñaïi Ñoàng Xaõ, phía tröôùc coù pho töôïng 

Thaùi Töû Só Ñaït Ta côûi ngöïa phi veà höôùng Taây, phía sau 

coù töôïng oâng Sa Naëc, bieåu töôïng naày töôïng tröng cho 

PHAÄT GIAÙO; hai beân ÑÑX coù 2 khu röøng thieân nhieân, 

töôïng tröng cho LAÕO GIAÙO; phía tröôùc Toaø Thaùnh coù 2 

chöõ Nhaân Nghóa töôïng tröng cho KHOÅNG GIAÙO vôùi yù 

nghóa coâ ñoäng trong 2 caâu lieãn: 

 

NHAÂN BOÁ TÖÙ PHÖÔNG ÑAÏI ÑAÏO DÓ NHAÂN HÖNG XAÕ TAÉC 

NGHÓA BAN VAÏN ÑAÏI TAM KYØ TROÏNG NGHÓA CHAÁN SÔN HAØ 

 

(Tình thöông ñem raûi khaép boán phöông, Ñaïo Cao Ñaøi laáy ñoù laøm höng thònh nöôùc 

nhaø. Ñieàu nghóa khí ban cho muoân ñôøi, Ñaïi Ñaïo laáy ñoù laøm raïng danh nöôùc nhaø). 

Ñoái vôùi ÑÔØI, Ñaïo Cao Ñaøi laáy NHAÂN NGHÓA laøm HÖNG XAÕ TAÉC, laøm CHAÁN 

SÔN HAØ. Ñaây chính laø thôøi kyø NHO TOÂNG CHUYEÅN THEÁ. Töø caên baûn naày, khi 

vaøo Ñaïo, NHAÂN chuyeån thaønh BAÙC AÙI, NGHÓA chuyeån thaønh COÂNG BÌNH 

(Töôïng Tam Thaùnh). 

 

Trung taâm Ñaïi Ñoàng Xaõ coù xaây moät böûu 

ñaøi goïi laø CÖÛU TRUØNG THIEÂN, hình 

thaùp 8 caïnh ñeàu nhau, 3 naác thang döôùi 

cuøng  maøu ñoû, 3 naác keá maøu xanh, 3 naác 

treân cuøng maøu vaøng, ñænh thaùp hình baùt 

giaùc vöøa ñuû ñeå ñaët Lieân Ñaøi daønh cho 

caùc vò chöùc saéc cao caáp, beân Hieäp Thieân 

Ñaøi töø Thôøi Quaân trôû leân, beân Cöûu 

Truøng Ñaøi töø caáp Ñaàu Sö trôû leân ñeå teá leã khi caùc Ngaøi qui tieân…Taát caû nhöõng hình 

töôïng treân bieåu döông roõ yù nghóa Tam Giaùo Qui Nguyeân laø con ñöôøng ñöa tôùi Cöûu 

Truøng Thieân töùc laø Ñaéc Ñaïo.  

 

Giöõa Toaø Thaùnh vaø Cöûu Truøng Thieân coù moät Truï Phöôùn vaø moät caây Boà Ñeà. ÑAËC 

BIEÄT Truï Phöôùn hình vuoâng töôïng tröng cho AÂM, phoái hôïp vôùi ngoâi ñeàn thôø Cha laø 

DÖÔNG bieåu hieän: “Trong Döông coù AÂm” theo dòch lyù (taïi Ñieän Thôø Phaät Maãu 
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AÂm coù truï Phöôùn hình troøn Döông, töôïng tröng “trong AÂM coù Döông”). Rieâng caây 

Boà Ñeà chæ ñeå kyû nieäm nôi Só Ñaït Ta thaønh Ñaïo. Ngoaøi ra 2 beân ÑÑX coù 2 khaùn ñaøi 

ñoái dieän nhau, moät caùi beân höôùng Nam goïi laø Ñoâng khaùn ñaøi, moät caùi höôùng Baéc thì 

goïi laø Taây khaùn ñaøi. Ñieàu kyø laï naày coù theå hieåu ÑOÂNG chæ veà ÑOÂNG PHÖÔNG vaø 

TAÂY chæ TAÂY PHÖÔNG töùc laø muoán thöïc hieän moät xaõ hoäi Ñaïi Ñoàng phaûi nhôø söï 

coäng höôûng cuûa 2 neàn vaên minh ÑOÂNG TAÂY töùc laø neàn vaên minh khoa hoïc vaø 

ñaïo hoïc môùi thaønh coâng. Phía sau Ñeàn Thaùnh coù moät daõy nhaø hình chöõ U, daõy beân 

höôùng BAÉC cuõng goïi laø TAÂY LANG, nôi Nöõ Chöùc Saéc laøm vieäc; daõy beân höôùng 

NAM, goïi laø ÑOÂNG LANG, nôi Nam Chöùc Saéc laøm vieäc. ÑOÂNG vaø TAÂY ôû ñaây 

cuõng töôïng tröng cho Ñoâng Phöông vaø Taây Phöông. 

 

 BA NGOÂI THAÙP 

Ñoái dieän vôùi Ñeàn Thaùnh, phía tröôùc Ñaïi Ñoàng Xaõ vaø beân kia loä Cao Thöôïng Phaåm, 

coù 3 ngoâi Thaùp uy nghi cuûa Ñöùc Hoä Phaùp ôû chính giöõa, Ñöùc Thöôïng Phaåm beân traùi 

vaø Ñöùc Thöôïng Sanh beân phaûi. Ba ngoâi Thaùp töôïng tröng cho söï vaän haønh cuûa cô 

ÑAÏO, PHAÙP, THEÁ, phaùt huy vaø baûo veä CHÔN TRUYEÀN vaø LUAÄT PHAÙP cuûa Ñaïo, 

laáy BAÙC AÙI, COÂNG BÌNH laøm neàn taûng cho söï thöïc hieän Toân Chæ vaø Muïc Ñích Ñaïi 

Ñaïo. 

 

 

 

IV.1.4  KYØ DIEÄU BEÂN TRONG TOAØ THAÙNH  
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IV.1.4 .1  HIEÄP THIEÂN ÑAØI 

1. HIEÄP THIEÂN ÑAØI - MAËT TRÖÔÙC ÑEÀN THAÙNH 

Töø ñaøng tröôùc nhìn vaøo Ñeàn Thaùnh, ta thaáy noåi baät haún leân laø 2 laàu CHUOÂNG 

TROÁNG, coù 6 taàng. Töø ngoaøi nhìn voâ, beân phaûi laø Baïch Ngoïc Chung Ñaøi, beân traùi laø 

Loâi AÂm Coå Ñaøi. Taàng 1 cuûa 2 thaùp coù 2 khuoân boâng hình chöõ nhaät, beân laàu chuoâng 

ñaép chöõ CAO, beân laàu troáng ñaép chöõ ÑAØI. Beân treân chöõ Cao  coù ñaép 4 chöõ BAÏCH 

NGOÏC CHUNG ÑAØI; beân treân chöõ Ñaøi ñaép 4 chöõ LOÂI AÂM COÅ ÑAØI. Taàng 2 laàu 

Chuoâng, ñaép töôïng Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng ñöùng treân quaû ñòa caàu, tay maët caàm quyeån 

Thieân Thô. Beân laàu troáng ñaép töôïng baø Nöõ Ñaàu Sö Höông Thanh ñöùng treân quaû ñòa 

caàu, tay maët caàm caønh boâng, tay traùi xaùch gioû hoa lam. Ñaây laø 2 vò chöùc saéc cao caáp 

tieàn khai Ñaïi Ñaïo.  

 

Taàng 4 coù ñaët moät caùi CHUOÂNG lôùn beân Baïch Ngoïc Chung Ñaøi vaø moät caùi TROÁNG 

lôùn beân Loâi AÂm Coå Ñaøi. Ñieàu ñaëc bieät CHUOÂNG ôû beân DÖÔNG nhöng TIEÁNG 

CHUOÂNG laïi AÂM neân khi doïng chuoâng aâm thanh rung ñoäng xuoáng taän Phong Ñoâ, 

giuùp laøm thöùc tænh caùc vong hoàn chöa sieâu thoaùt. Ngöôïc laïi, TROÁNG ôû beân AÂM nhöng 

tieáng troáng laïi Döông neân khi ñaùnh troáng, aâm thanh vang ñoäng khaép Thieân Ñình, 

Thaàn, Thaùnh, Tieân, Phaät phaûi giaùng traàn chaàu Chí Toân taïi Toaø Thaùnh.Treân ñænh laàu 

chuoâng vaø laàu troáng coù taïc hình moät gioû Hoa Lam, böûu phaùp cuûa Long Nöõ, tuyø tuøng 

cuûa Ñöùc Quan Theá AÂm, nguôn linh cuûa baø Ñaàu Sö Laâm Höông Thanh, treân gioû Hoa 

Lam ñaët moät caùi Hoà Loâ vaø caây gaäy saét, böûu phaùp cuûa Lyù Thieát Quaû, ñöùng ñaàu Baùt 
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Tieân, nguôn linh cuûa Ñöùc Quyeàn Giaùo Toâng Leâ vaên Trung. Ñieàu naày do caùc Ñaáng heù 

maøn bí maät cho bieát. 

 

Ngay chaùnh dieän, phía beân traùi coù moät caây coät ñaép hình Roàng ñoû vaø moät coät ñaép hình 

Hoa Sen quaán quanh. Beân maët cuõng coù 2 caây coät y nhö vaäy. Boán caây coät naày töôïng 

tröng cho LONG HOA ÑAÏI HOÄI, döôùi quyeàn chöôûng quaûn cuûa Ñöùc Phaät Di Laïc trong 

Tam Kyø Phoå Ñoä. 

 

Theàm ñi vaøo chaùnh dieän coù 5 baäc töôïng tröng cho Nguõ Chi Ñaïi 

Ñaïo, nhìn qua beân phaûi coù töôïng oâng THIEÄN, mình maëc giaùp, ñaàu 

ñoäi kim khoâi, tay caàm ñaïi ñao, göông maët hieàn töø; nhìn qua beân 

traùi, töôïng oâng AÙC, cuõng maëc giaùp vaø ñoäi kim khoâi, moät tay caàm 

buùa, moät tay caàm ngoïc aán tyû phuø, maët maøy döõ daèn. Theo söï tích, 

vua Tì Khöu coù 2 con, con tröôûng raát hieàn, con keá laïi raát döõ. Nhaø 

vua muoán nhöôøng ngoâi cho oâng Thieän ñeå ñi tu nhöng sôï oâng AÙc 

laøm loaïn neân tính keá sai oâng AÙc ñi thanh saùt bieân thuyø.  

 

Ñeán khi trôû veà, oâng AÙc thaáy em mình laøm vua, baát bình laøm 

döõ, ñoøi oâng Thieän nhöôøng ngoâi, laáy lyù do laø oâng Thieän hieàn 

quaù, daân seõ khoâng sôï, nöôùc seõ loaïn…OÂng Thieän sôï quaù, troán 

chaïy leân chuøa ñeå traû ngoïc aán, tyû phuø laïi cho vua cha nhöng 

vöøa tôùi chuøa thì ngaû ra cheát. OÂng AÙc theo tôùi nôi, thaáy vaäy 

raát aên naên hoái loãi boû heát vieäc ñôøi ñi vaøo chuøa tu haønh, sau 

khi boû xaùc traàn cuõng thaønh chaùnh quaû nhö ngöôøi anh. Hình 

töôïng oâng Thieän vaø oâng AÙc coù yù nghóa: “moãi ngöôøi ñeàu coù 

thieän vaø aùc trong loøng, ngöôøi aùc sôùm bieát aên naên saùm hoái töùc 

giaûi tröø ñöôïc caùi aùc trong taâm töï nhieân seõ trôû thaønh thieän, neân cuõng ñöôïc ñaéc quaû, 

töùc buoâng dao ñoà teå seõ thaønh Phaät”.  

 

 

Baøi thô sau ñaây phuï hoaï yù nieäm treân: 

 

Thieän AÙc, AÂm Döông lyù nhieäm maàu, 
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Khuyeân ngöôøi tìm thaáu lyù cao saâu. 

Thieän dìu nhaân theá ñöôøng thanh thoaùt, 

AÙc trò voâ minh thoaùt nghieäp caàu. 

Thieän chaúng ñuùng nôi, thöôøng hoaù aùc, 

AÙc haønh ñuùng choã, thieän chuyeân trau. 

Tam kyø khai môû cô huyeàn nhieäm 

Thieän AÙc, AÂm Döông lyù ñaïo ñaàu. 

                            Ngoïc Nöông  

 

Bao lôn hình baùn nguyeät laàu 2 coù 8 oâ vuoâng khaéc 8 hình caùc kyø nhaân dò só coù coâng 

vôùi nhôn loaïi, töôïng tröng cho caùc ngaønh ngheà trong xaõ hoäi goàm: só, noâng, coâng, 

thöông, ngö, tieàu, canh, muïc. Moät laù côø Ñaïo 3 saéc Vaøng Xanh Ñoû khaù to, caùn côø töïa 

treân bao lôn, treân maøu vaøng gaàn caùn coù theâu 6 chöõ haùn: ÑAÏI ÑAÏO TAM KYØ PHOÅ 

ÑOÄ, phaàn maøu xanh theâu hình THIEÂN NHAÕN vaø 3 COÅ PHAÙP Tam Giaùo (Baùt Vu, 

Phaát Chuû, Xuaân Thu). Hình töôïng naày coù yù nghóa: Tam Giaùo Qui Nguyeân seõ trôû 

thaønh ÑAÏI ÑAÏO. 

 

Treân ñænh laàu Hieäp Thieân Ñaøi, giöõa 2 laàu Chuoâng Troáng coù töôïng hình Ñöùc Phaät Di 

Laïc, côûi Coïp, töôïng tröng Ñaïo Khai vaøo naêm Daàn. Ñöùc Phaät Di Laïc coù nhieäm vuï 

laøm Chaùnh Chuû Khaûo trong cuoäc PHONG THAÙNH taïi Ñaïi Hoäi Long Hoa. Taàng 2 

Hieäp Thieân Ñaøi, moät töôïng THIEÂN NHAÕN raát to, haøo quang chieáu saùng, töôïng 

tröng Ñaáng THÖÔÏNG ÑEÁ toaøn naêng toaøn giaùc toaøn tri. Hai beân Thieân Nhaõn coù ñaép 

2 caâu lieãn chöõ Haùn ñoái nhau: 

 

  HIEÄP nhaäp Cao Ñaøi Baù Taùnh Thaäp Phöông qui Chaùnh Quaû 

THIEÂN khai Huyønh Ñaïo Nguõ Chi Tam Giaùo hoäi Long Hoa. 

 

Hai caâu lieãn quan troïng naày cuõng ñöôïc ñaép treân 2 truï coång Vaên Phoøng Hieäp Thieân 

Ñaøi, neân 2 chöõ HIEÄP THIEÂN ñoái nhau ôû ñaàu 2 caâu lieãn chính laø Ñaïi Phaùp “Thieân 

Nhôn Hieäp Nhöùt” (caàu cô, chaáp buùt, hieäp taâm…) khai môû neàn Ñaïo Cao Ñaøi töùc Ñaïi 

Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä, goïi taét laø HUYØNH ÑAÏO, ÑAÏO VAØNG, PHAÙI VAØNG (trong 

Phaät Maãu Chôn Kinh: Phaùi Vaøng meï laõnh daét dìu treû thô) hay ÑAÏO TAÂM. YÙ nghóa 

2 caâu lieãn laø: Hieäp vaøo Ñaïo Cao Ñaøi thì traêm hoï möôøi phöông ñi ñuùng con ñöôøng 
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Chaùnh Ñaïo (khoâng laàm vaøo Taø Ñaïo). Trôøi khai ÑAÏI ÑAÏO Toân chæ vaø Muïc ñích laø 

Qui Hieäp Tam Giaùo Nguõ Chi ñöa veà LONG HOA ÑAÏI HOÄI kyø ba ñeå ñöôïc ñònh vò.  

 

Treân 2 caâu lieãn naày coù 2 chöõ Haùn, beân maët laø chöõ NHAÂN, beân traùi chöõ NGHÓA, 

töôïng tröng giaùo lyù cuûa Nho Giaùo. 

 

Khi böôùc qua khoûi maët tieàn, treân cöûa chaùnh coù baøn tay töø treân maây ñöa xuoáng, caàm 

moät caùi Caân goïi laø CAÂN COÂNG BÌNH, duøng ñeå caân ño toäi phöôùc cuûa chuùng sanh, 

ñuùng nhö caâu: “Löôùi Trôøi loàng loäng maûy loâng khoâng loït!” Böôùc qua khoûi cöûa coù 

moät khoaûng troáng goïi laø TÒNH TAÂM ÑIEÄN, nôi Chöùc Saéc vaø Tín Ñoà tònh taâm töùc: 

“Söûa loøng trong saïch tuïng caàu Thaùnh Kinh” tröôùc khi vaøo chaàu leã Chí Toân. Phía 

tröôùc, moät böùc töôøng chaén ngang, 2 beân laø 2 khung cöûa ñi vaøo cuùng, giöõa böùc töôøng 

coù moät khung hình thaät lôùn veõ 3 vò Thaùnh ôû Baïch Vaân Ñoäng goïi laø TÖÔÏNG TAM 

THAÙNH: 

 

 

 Ñöùc Thanh Sôn Chôn Nhôn, tieàn kieáp cuûa cuï Traïng Trình Nguyeãn Bænh Khieâm, tay 

caàm buùt loâng vieát 8 chöõ: THIEÂN THÖÔÏNG THIEÂN HAÏ-BAÙC AÙI COÂNG BÌNH. 

 

 Ñöùc Nguyeät Taâm Chôn Nhôn, tieàn kieáp cuûa ñaïi vaên haøo Victor Hugo, tay caàm buùt 

loâng ngoãng vieát: DIEU ET HUMANITEÙ-AMOUR ET JUSTICE. 
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 Ñöùc Trung Sôn Chôn Nhôn, tieàn kieáp cuûa nhaø caùch maïng Tam Daân Chuû Nghóa 

Trung Hoa, tay caàm nghieân möïc toaû haøo quang saùng choùi, töôïng tröng cho söï HOAØ 

HÔÏP giöõa 2 neàn vaên minh Ñaïo Hoïc Ñoâng Phöông vaø Khoa Hoïc Taây Phöông. 

 

Ba vò Thaùnh naày ñaïi dieän cho nhôn loaïi kyù keát BAÛN HOAØ ÖÔÙC giöõa TRÔØI vaø 

NGÖÔØI, giöõa ÑOÂNG vaø TAÂY laáy BAÙC AÙI - COÂNG BÌNH laøm neàn taûng cho böôùc 

ñöôøng phuïng söï Ñaïo Ñôøi. Ñaây laø moät böôùc tieán vöôït möùc töø chöõ NHAÂN cuûa Nho 

giaùo beân ngoaøi aùp duïng cho con ngöôøi ñeán chöõ BAÙC AÙI aùp duïng cho TÌNH 

THÖÔNG VAÏN LOAÏI, töø chöõ NGHÓA tieán ñeán chöõ COÂNG BÌNH THIEÂN ÑÒA, aùp 

duïng cho toaøn chuùng sanh.  Töø Tònh Taâm Ñieän coù caàu thang leân laàu 2 Hieäp Thieân 

Ñaøi, nôi ñaët moät baøn thôø chöùc saéc HTÑ töø caáp Thôøi Quaân trôû leân,  tröôùc baøn thôø, coù 

Ban Nhaïc cuûa Hoäi Thaùnh taáu nhaïc khi cuùng ñaøn. Leân taàng 3, moät  baøn thôø Chí Toân  

ñöôïc thieát laäp daønh cho caùc vò chöùc saéc HTÑ thoâng coâng vôùi caùc Ñaáng, goïi laø 

THOÂNG COÂNG ÑAØI. 

 

2. HIEÄP THIEÂN ÑAØI - TRONG CHAÙNH ÑIEÄN 

Qua khoûi böùc töôøng coù töôïng Tam Thaùnh, 3 

pho töôïng cao lôùn baèng ngöôøi thaät, ñöùng 

treân caåm ñoân hoa sen, ôû giöõa laø töôïng cuûa 

ÑÖÙC HOÄ PHAÙP, maëc ñaïi phuïc, tay caàm caây 

Kim Tieân. Beân phaûi cuûa Ñöùc Ngaøi laø töôïng 

ÑÖÙC CAO THÖÔÏNG PHAÅM, maëc ñaïi  

phuïc, tay maët caàm Long Tu Phieán coù gaén 

Phaát Chuû, tay traùi caàm xaâu chuoåi Töø Bi. 

Beân traùi laø töôïng cuûa ÑÖÙC THÖÔÏNG 

SANH. maëc ñaïi phuïc, tay maët caàm caây Phaát 

Chuû, tay traùi caàm xaâu chuoåi Töø Bi, löng giaét Thö Huøng Kieám. Moät con raén khoång loà 

7 ñaàu quaán 3 caåm ñoân hoa sen, phaàn ñaàu quaán vaøo ñoân giöõa, 3 ñaàu höôùng thaúng leân 

treân coù ghi 3 chöõ HÓ, LAÏC, AÙI, ôû phía sau löng cuûa Ñöùc Hoä Phaùp; 2 ñaàu OÁ DUÏC ôû 2 

beân tay phaûi vaø traùi, 2 ñaàu NOÄ AI ôû 2 beân chaân phaûi vaø traùi. Baûy tình caûm xaáu naày 

cuûa con ngöôøi laøm ñieân ñaûo ngöôøi tu: Hó, Laïc, AÙi laø 3 tình caûm xaáu nhöng nheï 

nhaøng hôn, caàn ñöôïc thaêng hoa ñeå trôû thaønh tình caûm cao thöôïng; 4 tình caûm Noä, 
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Ai, OÁ, Duïc quaù naëng tröôïc, ngöôøi TU caàn phaûi duøng naêng löïc cuûa Phaùp ñeå khoáng 

cheá. (Khi Ñöùc Hoä Phaùp ôû theá ngoài thì 3 ñaàu HÓ LAÏC AÙI höôùng thöôïng nhöng ñöôïc 

Ñöùc Hoä Phaùp töïa löng vaøo ñeå keàm cheá, 2 tay keàm chaëc 2 ñaàu OÁ DUÏC, 2 chaân ñaïp 2 

ñaàu NOÄ AI). Ñaây laø Bí Phaùp trò Thaát Tình ñöôïc dieãn ñaït qua baøi thô sau ñaây: 

 

       Bí Phaùp Thaày trao trò Thaát Tình, 

          Baûy ñaàu naém vöõng thaáy quyeàn linh. 

      Tay keàm OÁ DUÏC loøng thanh tònh, 

     Chaân ñaïp NOÄ AI söûa saïch mình, 

Thaân giöõ ñieàu hoaø HÆ LAÏC AÙI 

   Ngaõ phaøm cheá ngöï loä taâm minh. 

      Hieäp Thieân phaùp nhieäm laø nhö theá 

            Röûa saïch loøng phaøm hieäp Thaùnh Kinh. 

Ngoïc Nöông 

Phaàn giöõa con raén quaán vaøo ñoân cuûa Ñöùc Thöôïng Phaåm, phaàn ñuoâi quaán vaøo ñoân 

cuûa Ñöùc Thöôïng Sanh. Phía sau Ñöùc Hoä Phaùp coù taïc hình chöõ KHÍ thaät to, töôïng 

tröng cho KHÍ SANH QUANG, nguoàn coäi cuûa CÔ PHAÙP (Cô cuûa Ñöùc Phaät Maãu) 

sanh hoaù ra Caøn Khoân Vuõ Truï. Hai beân coù 2 caâu lieãn: 

            PHAÏM GIAÙO TUYØ NGUÔN, CÖÙU THEÁ ÑOÄ NHÔN HAØNH CHAÙNH PHAÙP 

MOÂN QUYEÀN ÑÒNH HOÄI, TRÖØ TAØ DIEÄT MÒ HOÄ CHÔN TRUYEÀN 

 

YÙ nghóa: Phaät daïy tuyø thôøi kyø maø cöùu ñoä ngöôøi ñôøi, thi haønh chôn phaùp  

Quyeàn löïc cuûa Phaät ñaõ ñònh thôøi kyø tröø dieät taø mò baûo  hoä chôn truyeàn. 

(  Phaïm  laø Phaät, ôû ñaây Phaät chæ Ñöùc Chí Toân hay Ñöùc Phaät Maãu) 

 

IV.1.4.2   CÖÛU TRUØNG ÑAØI 

Cöûu Truøng Ñaøi laø phaàn giöõa Hieäp Thieân Ñaøi vaø Baùt Quaùi Ñaøi goàm 3 gian, 9 baäc. Gian 

giöõa roäng gaép ñoâi gian 2 beân; 9 baäc, moãi baäc daøi 7 thöôùc, baäc treân cao hôn baäc döôùi 18 

phaân. Baäc thaáp nhaát giaùp vôùi phaàn HTÑ, baäc cao nhaát giaùp vôùi Baùt Quaùi Ñaøi. Hai 

haøng coät Roàng Xanh ngaên laøm 3 gian vaø moãi baäc öùng vôùi 2 coät, nhö vaäy coù taát caû laø 18 

coät Roàng Xanh. Hai coät Roàng Xanh ñoái dieän baäc thöù 5, mieäng Roàng phun ra 6 tia ñôû 
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Giaûng Ñaøi, nôi caùc vò Chöùc saéc ñöùng giaûng Ñaïo sau moãi kyø Ñaøn. Saùu tia töôïng tröng 

cho luïc traàn: Nhaõn, Nhó, Tyû, Thieät, Thaân, YÙ maø ngöôøi Tu caàn phaûi cheá ngöï vaø ngöôøi 

giaûng Ñaïo phaûi giaûng daïy caùc ñieàu caên baûn ñoù.  

 

 

 

Voøm traàn nhaø coù 9 khung, giöõa moãi khung trang trí nhö moät baàu trôøi maøu xanh trong 

vôùi nhöõng ñaùm maây traéng chen laãn haèng 100 vì sao laáp laùnh, giöõa voøm trôøi chaïm 6 con 

Roàng ñoanh nhau, 2 con maøu vaøng, 2 maøu xanh vaø 2 maøu ñoû, töôïng tröng 3 maøu côø 

Vaøng Xanh Ñoû hay Phaät Laõo Khoång hay Tinh Khí Thaàn. Saùu Roàng dieãn ñaït yù trong 

baøi Ngoïc Hoaøng Kinh: “Thôøi thöøa Luïc Long, du haønh baát töùc”. Gian 2 beân, traàn nhaø 

phaúng moãi beân, taïc 9 khung hình Laân Qui Phuïng, phoái hôïp vôùi hình Roàng ôû gian giöõa 

thaønh Töù Linh. Khi cuùng Chöùc saéc ngoài ôû gian giöõa, Tín ñoà ngoài ôû gian 2 beân, phaân ra 

Nam taû, Nöõ höõu, töø trong nhìn ra cöûa. 

 

Chín baäc öùng vôùi 9 baäc giaùo phaåm trong Ñaïo Cao Ñaøi: 3 baäc thaáp öùng vôùi 3 caáp Thaàn: 

Tín Ñoà, Baøn TriSöï vaø Leã Sanh; 3 baäc keá öùng vôùi 3 caáp Thaùnh: Giaùo Höõu, Giaùo Sö vaø 

Phoái Sö; 3 baäc cao nhöùt öùng vôùi 3 caáp Tieân: Ñaàu Sö, Chöôûng Phaùp vaø Giaùo Toâng. 
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Tieáp giaùp vôùi Baùt Quaùi Ñaøi coù 7 caùi NGAI sôn son theáp vaøng, chaïm troå raát tinh vi, saép 

xeáp theo thöù töï töø trong ra ngoaøi: Moät caùi NGAI to nhaát cuûa GIAÙO TOÂNG, 2 beân tay 

chaïm hình ROÀNG; 3 caùi NGAI daønh cho 3 vò CHÖÔÛNG PHAÙP chaïm hình PHUÏNG; 3 

NGAI daønh cho 3 vò ÑAÀU SÖ chaïm hình LAÂN. 

 

Hai beân töôøng Haønh Lang Ñeàn Thaùnh, töø ngoaøi nhìn vaøo, coù nhieàu khung hình chöõ 

nhöït ñöùng, chaïm troå nhöõng hình aûnh raïng rôõ, tinh vi vaø nhieàu yù nghóa: Trung taâm 

khung hình chöõ nhöït coù moät khung hình vuoâng, giöõa coù moät THIEÂN NHAÕN to naèm 

trong moät Tam giaùc ñeàu, 9 tia haøo quang reû quaït höôùng veà beân treân vaø 7 tia höôùng veà 

phía ñaùy tam giaùc.  

 

YÙ nghóa: Thieân Nhaõn töôïng tröng cho THAÙI CÖÏC, khung tam giaùc töôïng tröng cho 

Tam Giaùo qui nguyeân veà Thieân Ñaïo, 7 tia döôùi töôïng tröng cho Thaát tình, 9 tia treân 

cho Cöûu Thieân Khai Hoaù. Treân ñöôøng TU, cheá ngöï ñöôïc thaát tình môùi ñi vaøo Ñaïi Ñaïo 

ñöôïc. Ngoaøi khung hình vuoâng, beân treân vaø beân döôùi coù 2 buïi SEN ñoái xöùng nhau, 

töôïng tröng cho LÖÔÕNG NGHI, moïc ra 4 traùi sen töôïng tröng cho TÖÙ TÖÔÏNG, 8 laù 

sen töôïng tröng cho BAÙT QUAÙI, 12 ngoù sen töôïng tröng cho thaäp nhò Thieân khai (Tyù, 

Söûu, Daàn, Meïo, Thìn, Tî, Ngoï, Muøi, Thaân, Daäu, Tuaát, Hôïi), 10 boâng sen töôïng tröng 

cho thaäp Thieân cang (Giaùp, AÁt, Bính, Ñinh, Maäu, Kyû, Canh, Taân, Nhaâm, Quyù). Ngoaøi 

ra10 hoa sen röïc rôõ töø buøn nhô chui leân, coù yù nghóa “gaàn buøn maø chaúng hoâi tanh muøi 

buøn” cuõng nhö con ngöôøi soáng trong buoäi traàn nhô, bieát quay veà ñöôøng TU, seõ khoâng 

khaùc gì HOA SEN traân quí. 

 

Haøng coät nhoû doïc theo haønh lang beân hoâng Ñeàn Thaùnh, giöõa 2 coät coù trang trí daây 

NHO, traùi NHO, phía treân 2 buïi NHO giao nhau, coù moät hình baàu duïc trong ñoù ñoâi 

CHIM HAÏC bay thong dong treân taàng maây… Caønh nho ñaët beân hoâng Ñeàn Thaùnh töôïng 

tröng cho thôøi kyø NHO TOÂNG CHUYEÅN THEÁ, ñoâi HAÏC bay töôïng tröng cho söï TÖÏ 

DO duø ñoùi no khoå nhoïc. (khaùc vôùi phaän gaø loàng, aên uoáng ñaày ñuû nhöng chaûo nöôùc soâi 

gaàn keà). 

 

Moãi beân hoâng Toøa Thaùnh coù 2 cöûa lôùn ñi vaøo Cöûu Truøng Ñaøi vaø Baùt Quaùi Ñaøi, 2 beân 

moãi cöûa trang trí 2 con KIM MAO HAÃU ñaàu choù mình sö töû loâng vaøng, troâng raát oai 

veä nhöng hieàn töø, chuïc saün taïi cöûa nhö ñoùn möøng caùc baäc nguyeân nhaân vaøo chaàu leã. 
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IV.1.4.3   BAÙT QUAÙI ÑAØI  

1. MAËT TRÖÔÙC BQÑ: 

 Gian giöõa choã tieáp giaùp vôùi CTÑ, moät böùc hoaønh ñoà chaén ngang hình chöõ M, 

haøng treân taïc hình 3 vò Giaùo Chuû Tam Giaùo: Laõo Töû, Thích Ca vaø Khoång Töû; 

haøng ngang keá tieáp laø 3 vò Tam Traán: Quan AÂm, Lyù Baïch vaø Quan Thaùnh; 

haøng doïc taïc töôïng nguõ chi: treân ñaõ coù töôïng Thích Ca, töôïng tröng PHAÄT 

ÑAÏO, keá laø Ñöùc Lyù, töôïng tröng TIEÂN ÑAÏO, tieáp noái laø töôïng Jesus Christ, 

töôïng tröng THAÙNH ÑAÏO vaø Khöông Thöôïng THAÀN ÑAÏO, rieâng Ngai Giaùo 

Toâng töôïng tröng NHÔN ÑAÏO. Hình töôïng trong böùc hoaønh naày dieãn ñaït 

TAM GIAÙO QUI NGUYEÂN vaø NGUÕ CHI HIEÄP NHÖÙT vaøo BQÑ. Vì theá, tuy 

saép xeáp caùc vò theo thöù töï treân döôùi nhöng THIEÂN VÒ ngang nhau. 

 

 Gian beân traùi, töø CTÑ nhìn vaøo BQÑ coù böùc hoaønh töôïng hình BAÙT TIEÂN: 

Haøng treân coù 4 vò côûi thuù bay: Löõ Ñoàng Taân côûi con Haïc, Haøng Töông Töû côûi 

con Coâng, Haø Tieân Coâ côûi con Phuïng vaø Lam Theå Hoaø côûi con chim Træ; 

Haøng döôùi coù 4 vò côûi thuù chaïy: Taøo Quoác Cöïu côûi con Nai, Lyù Thieát Quaû côûi 

con Voi, Hôùn Chung Ly côûi con Baùo vaø Tröông Quaû Laõo côûi Löøa quay maët 

veà phía sau. Ñaây laø söï tích Baùt Tieân Quaù Haûi töôïng tröng Baùt Tieân vöôït khoûi 

Bieån Khoå baèng caùch ñaùnh ñuoåi caùc loaïi Taø Ma Quæ Quaùi. Kyø Ba naày Baùt 

Tieân coù boån phaän laøm Tieân Phuoâng cho Chí Toân hoaèng khai Ñaïi Ñaïo. 
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 Gian beân phaûi coù böùc hoaønh töôïng hình THAÁT THAÙNH: Moäc Tra, Na Tra, 

Döông Tieån, Lyù Tònh, Vi Hoä, Kim Tra vaø Loâi Chaán Töû. Baûy vò Töôùng Trôøi 

naày ñaõ giuùp Thöôïng Ñeá laäp Baûng PHONG THAÀN thôøi Nhò Kyø Phoå Ñoä. Ngaøy 

nay hoï tieáp tuïc giuùp Thöôïng Ñeá laäp Baûng PHONG THAÙNH thôøi Tam Kyø 

Phoå Ñoä. Ñoái vôùi neàn Ñaïi Ñaïo kyø ba, chöõ THAÙNH chæ chung cho caùc caáp 

Thaùnh, Tieân, Phaät vaø caùc Ñaáng. Vì theá kyø naày, phong Thaùnh vò, Tieân vò vaø 

Phaät vò cuøng moät luùc. (PMCK: Tam kyø khai hieäp Thieân thi, Khoa moân Tieân 

vò, ngoä kyø Phaät duyeân), hoaëc laø ( Kinh Ñaïi Töôøng: Hoäi Long Hoa tuyeån 

phong Phaät vò…Tröôøng thi Tieân Phaät duôït kieáp duyeân).  

Trong moät baøi thi, Ñöùc Chí Toân daïy: “Phong Thaàn ñöøng töôûng chuyeän môø hoà”… 

Thaät vaäy, Ñöùc Thích Ca, Laõo Töû, Khoång Töû… laø hoaù thaân cuûa Döùc Chí Toân 

xuoáng traàn daïy Ñaïo; Ñöùc Traïng Trình, Victor Hugo, Toân Trung Sôn laø caùc vò 

Ñaïi Tieân Baïch Vaân Ñoäng möôïn xaùc traàn ñoä theá (ÑCT cho heù maøn bí maät!); Taùc 

giaû kinh truyeän Baùt Tieân, Phong Thaàn, Taây Du kyù cuõng naèm trong tröôøng hôïp 

töông töï. Caùc Ngaøi ñaõ vieát neân nhöõng caâu truyeän coù veû hö caáu, nhöng thaät haáp 

daãn, laøm say meâ haøng trieäu trieäu ngöôøi, ngöôøi ta ñaõ in thaønh saùch, ñöa leân thaønh 

phim aûnh, kòch ngheä… ñeå giaûi trí…Nhöng maáy ai ngôø trong caùi HÖ CAÁU ñoù aån 

taøng caùi THÖÏC nhaàm daãn daét ngöôøi ñôøi hieåu roõ theâm chính mình haàu vöõng böôùc 
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treân ñöôøng TU TAÂM DÖÔÕNG TAÙNH. Thí duï nhö truyeän Baùt Tieân Quaù Haûi nguï 

yù vöôït khoûi BEÅ KHOÅ hay noùi khaùc THOAÙT KHOÅ thì ñaït ñöôïc caáp TIEÂN…;  

 

 

 

Truyeän PHONG THAÀN dieãn ñaït söï tranh chaáp muoân ñôøi giöõa CHAÙNH TAØ, 

THANH TRÖÔÏC trong Caøn Khoân vaø cuoái cuøng CHAÙNH THAÉNG TAØ, khoái 

THANH ñeø beïp khoái TRÖÔÏC ñeå tieán hoaù ñi leân.  

 

Ñaëc bieät trong TAÂY DU KYÙ laïi dieãn ñaït NOÄI TAÂM: TAM TAÏNG töôïng tröng cho 

TAÂM con ngöôøi, TOÂN NGOÄ KHOÂNG töôïng tröng cho TRÍ, SA TAÊNG töôïng tröng 

cho YÙ, BAÙT GIAÙI töôïng tröng cho NGUÕ QUAN vaø CON NGÖÏA töôïng tröng cho 

XAÙC PHAØM coøn YEÂU MA QUÆ QUAÙI chính laø PHAØM NGAÕ, laø THAÁT TÌNH LUÏC 

DUÏC cuûa chuùnng ta. Treân ñöôøng ñi thænh kinh, 81 naïn tai laø nhöõng thöû thaùch giuùp 

giaûi tröø phaøm taùnh, trui reøn TAÂM TRÍ YÙ ñeå ñaït ñöôïc TAÂM KINH VOÂ TÖÏ töùc MINH 

TAÂM KIEÁN TAÙNH seõ thaønh PHAÄT. Toùm laïi: taát caû nhöõng hình töôïng ñöôïc taïc 

trong Ñeàn Thaùnh ñeàu aån taøng nhieàu aån yù saâu xa nhaàm giaùo duïc TAÂM LINH gia toác 

cho cô TIEÁN HOAÙ trong kyø ba ÑAÏI AÂN XAÙ cuûa Ñaáng Töø Bi.    

 

Sau böùc hoaønh gian giöõa vaø tröôùc baøn thôø Chí Toân, coù moät baäc daønh cho quí vò 

Chöùc saéc HTÑ töø caáp Thôøi Quaân trôû leân caàu cô thoâng coâng vôùi caùc Ñaáng Thieâng 
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Lieâng goïi laø CUNG ÑAÏO. Treân noùc voøm trôøi CUNG ÑAÏO coù moät hình baàu duïc 

chaïm troå nhieàu hình aûnh raát ñaëc bieät dieãn ñaït quaù trình thoâng coâng töø xöa ñeán nay.  

Beân ngoaøi hình baàu duïc coù nhöõng cuoän maây traéng bao quanh aùnh leân do 12 tia haøo 

quang daøi xen keû vôùi 12 tia ngaén, taïo neân moät voøm trôøi thieâng lieâng kyø dieäu! Trung 

taâm hình baàu duïc coù moät Thieân Nhaõn haøo quang toaû ra xung quanh, moät caùi dóa nhoû 

gieo tieàn queû, moät oáng xaêm vaø 2 mieáng aâm döông xin keo, moät caùi baøn ba chaân 

duøng xaây baøn, 1 Tieåu Ngoïc Cô coù voøng maãu töï A AÊ AÂ…, 1 Ñaïi Ngoïc Cô vaø cuoái 

cuøng laø hình baùn thaân gioáng hình Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm.  

 

Ngoaøi ra coøn coù 1 boä saùch buoäc baêng vaøng ñeà chöõ TÖÙ KINH, 1 baûng ñaù coù ghi 3 

doøng chöõ:  

                   Muoân kieáp coù ta naém chuû quyeàn, 

                     Vui loøng tu nieäm höôûng aân Thieân. 

Ñaïo maàu röôùi khaép… 

 

Keá ñoù, moät baøn tay loù ra töø trong maây ghi nhö sau: 

                       Kyù thaønh moät cuoán goïi Thieân Thô, 

                          Khai Ñaïo muoân naêm tröôùc ñònh giôø. 

May böôùc phaûi gìn … 

 

Vaø coù moät xaép giaáy, moät caây vieát ñeà: 

                   Vieát thöû Thieân Thô vôùi neùt traàn, 

                            Haàu sau beàn giöõ nghieäp Hoàng Quaân. 

Chuyeån luaân theá söï… 

 

 YÙ NGHÓA CAÙC HÌNH TÖÔÏNG - HUYỀN NHIỆM NƠI CUNG ĐẠO 

THIEÂN NHAÕN töôïng tröng cho THÖÔÏNG ÑE Á naém chuû quyeàn töø muoân kieáp…Töø 

hình töôïng caùi dóa gieo tieàn queû cho ñeán hình baùn thaân gioáng Ñöùc Cao Thöôïng 

Phaåm chæ quaù trình thoâng coâng giöõa TRÔØI vaø NGÖÔØI töø ngaøn xöa ñeán nay… Ñoù laø 

Ñaïo Maàu röôùi khaép nôi traàn theá… Hoài xa xöa gieo queû xin xaêm ñeå hieåu yù Trôøi. Keá 

tieáp vaøo khoaûn theá kyû thöù 19, baét ñaàu CAÀU CÔ baèng caùch XAÂY BAØN ôû Hoa Kyø vaø 

AÂu Chaâu. Ñeán naêm 1925, caùc oâng Phaïm Coâng Taéc, Cao Quyønh Cö vaø Cao Hoaøi 
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Sang tieáp tuïc caàu cô baèng caùch xaây baøn. Sau ñoù, caùc Ngaøi ñöôïc Ñöùc Chí Toân daïy 

caùch duøng TIEÅU NGOÏC CÔ nhuaàn roài chæ daïy sang duøng ÑAÏI NGOÏC CÔ.  

 

Hình ngöôøi gioáng Ñöùc Cao Thöôïng Phaåm töôïng tröng cho thöôïng phaåm chi nhôn 

hay noùi khaùc, chæ NGÖÔØI coù phaåm haïnh cao troïng môùi Hieäp Thieân baèng caùch HIEÄP 

TAÂM theo qui luaät “ñoàng thanh töông öùng, ñoàng khí töông caàu”. 

 

Rieâng quyeån saùch ñeà chöõ TÖÙ KINH töôïng tröng cho 2 boä saùch TÖÙ THÖ NGUÕ 

KINH cuûa Nho Giaùo bieåu hieän ñaây laø thôøi kyø NHO TOÂNG CHUYEÅN THEÁ, laáy Töù 

Thö Nguõ Kinh laøm caên baûn. 

 

Quan troïng nhaát laø 3 baøi thi ñöôïc trích choïn trong haøng 100 baøi thi trong Thaùnh 

Ngoân Hieäp Tuyeån ñöôïc ñöa leân voøm trôøi thieâng lieâng kyø dieäu cuûa CUNG ÑAÏO, 

dieãn ñaït taát caû yeáu lyù then choát cuûa neàn Ñaïi Ñaïo vaø söï töông quan ñaëc bieät giöõa 

neàn Ñaïi Ñaïo vaø daân toäc VIEÄT NAM.  

 

 Baøi Thi về ÑÖÙC CHÍ TOÂN: 

 

   “Muoân kieáp coù TA naém chuû quyeàn, 

   Vui loøng TU Nieäm höôûng aân Thieân. 

Ñaïo maàu röôùi khaép nôi traàn theá, 

    Ngaøn tuoåi muoân teân giöõ troïn bieân”. 

 

Ñöùc Chí Toân Cho bieát töø taïo Thieân laäp Ñòa thì Ngaøi ñaõ naém troïn chuû quyeàn trong 

Caøn Khoân Vuõ Truï vaø treân cöông vò ñoù Ngaøi khuyeân chuùng ta haõy VUI LOØNG TU 

NIEÄM theo neàn Ñaïi Ñaïo do chính Ngaøi khai saùng, seõ ñöôïc höôûng aân hueä thieâng 

lieâng haàu ñuû naêng löïc daán böôùc veà coõi THIEÂNG LIEÂNG HAÈNG SOÁNG. Töø ngaøn 

xöa Ñaïo cuûa Ngaøi khai môû, ñaõ chan röôùi khaép theá gian döôùi muoân ngaøn teân goïi 

khaùc nhau, nhöng taát caû ñeàu naèm döôùi chuû quyeàn cuûa Ngaøi, trong phaïm vi chuû quaûn 

cuûa Ngaøi, hay noùi khaùc, taát caû ñeàu phaùt xuaát töø Ngaøi neân coù cuøng TOÂN CHÆ vaø 

MUÏC ÑÍCH, ñeàu QUI NHAÁT veà moät NGUOÀN COÄI.  

Bài thi chỉ có 4 câu ẩn tàng nhiều ý nghĩa trọng đại, cốt lõi của mọi tín ngưỡng từ ngàn 

xưa đến nay. Đức Chí Tôn tiết lộ cho chúng ta biết Ngài nắm trọn chủ quyền trong Càn 
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Khôn Vũ Trụ, toàn năng toàn giác toàn tri, đủ khả năng để phán xét, điều hành, an bày, 

thưởng phạt theo Thiên luật. Ngài kêu gọi, khuyến khích, un đúc chúng ta VUI LÒNG 

tu niệm để được hưởng ân thiên trong thời kỳ đại ân xá nầy. Ngài tự giới thiệu: " Muôn 

kiếp có TA nắm chủ quyền" nhằm mục đích là giúp chúng ta HIỂU Ngài với tư cách là 

một Đấng Chí Tôn để rồi trọn tin nơi Ngài mà AN LÒNG TU NIỆM theo sự dẫn dắt 

của Ngài. CHÁNH TÍN vẫn luôn là cốt lõi của nhà tu! Một tiết lộ quan trọng khác là tất 

cả các ĐẠO GIÁO từ ngàn xưa đến nay đều do Ngài lập ra, tất cả đều chung nguồn 

chung gốc thì không có lý do gì để phân biệt, chấp nê, không có lý do gì để tranh hơn 

tranh thua rồi cùng nhân danh Thượng Đế tàn sát lẫn nhau! Táng phân biệt mê chấp là 

nguồn gốc của bao cuộc chiến tranh tàn khốc từ xưa đến nay nhất là chiến tranh do Tôn 

Giáo gây ra lại càng phi lý! Sự VÔ MINH nầy là một chướng ngại rất lớn chẳng những 

ngăn chận sự tiến hóa trên đường tu tiến của mỗi cá nhân mà còn có thể dẫn đến trọng 

tội nhất trên đời đối với toàn nhơn loại! Qua 4 câu thơ trên, Ngài cố ý giúp chúng ta 

phá MÊ CHẤP, BIỆT PHÂN, trọn ĐỨC TIN nơi Ngài để: "anh trước em sau mà đến 

nơi Bồng Đảo" 

 

 Baøi Thi về ÑÖÙC PHAÄT MAÃU: 

 

     “KYÙ thaønh moät cuoán goïi Thieân Thô, 

     Khai Ñaïo muoân naêm tröôùc ñònh giôø. 

May böôùc phaûi gìn cho maïnh trí, 

                         Naém ñuoâi PHÖÔÙN PHUÏNG ñeán DÖÔNG BÔØ”. 

 

Moät baøn tay ñöa töø trong maây vieát 4 caâu thô khaúng ñònh taàm quan troïng, moät hieän 

töôïng vó ñaïi, moät cam keát thieâng lieâng laø vieäc KHAI ÑAÏO KYØ BA ñaõ ñöôïc Ñaáng 

Thöôïng Ñeá kyù vaøo quyeån THIEÂN THÔ töø muoân naêm tröôùc, giôø ñaây môùi ñöôïc ban 

haønh vaø thöïc hieän töùc KHAI ÑAÏO ñuùng ngaøy giôø ñaõ ñònh. Ñaây laø moät chieán löôïc 

thieâng lieâng voâ cuøng thaän troïng cuûa Ñaáng Toái Cao, moät söï löïa choïn kyõ caøng veà 

THÔØI GIAN vaø KHOÂNG GIAN töùc laø taïi ñaát nöôùc VIEÄT NAM, töùc nhieân ñaõ coù moät 

söï chuaån bò daønh cho daân toäc may maén naày töø muoân naêm tröôùc sao cho kheá hôïp vôùi 

Thieân YÙ, phaùt huy ñöôïc neàn Ñaïi Ñaïo kyø ba ñeå phoå ñoä chuùng sanh. 

 

Hai caâu cuoái, Ngaøi vaïch roõ höôùng tu vaø aân caàn khuyeân nhuõ, ñaïi yù laø chuùng ta raát 

may maén daán böôùc treân ñöôøng Ñaïi Ñaïo ñaõ ñöôïc Thaày khai saùng vaø daãn ñaét, töï moãi 



 
 

 

Ngày 15 Tháng 02 Năm 2020           Trang 37 

 

TẬP SAN - BẢN TIN BAN THẾ ĐẠO - SỐ 006 

ngöôøi phaûi coá gaéng reøn luyeän sao cho MAÏNH TRÍ töùc coù ñaày ñuû TRÍ HUEÄ ñeå ñuû 

khaû naêng ñi ñuùng höôùng treân ñöôøng tu ñoù laø: “Naém ñuoâi PHÖÔÙN PHUÏNG ñeán 

DÖÔNG BÔØ”. Phöôùn Phuïng laø Phöôùn cuûa ÑÖÙC PHAÄT MAÃU, Döông Bôø laø nôi Ñöùc 

Chí Toân ngöï. Phaùp tu Ñaïi Ñaïo laø phaûi höôùng theo söï daãn daét cuûa MEÏ môùi veà hieäp 

nhaát vôùi Ñaáng Cha Trôøi ñöôïc! Phaät Maãu Chôn Kinh coù caâu: 

“Nghieäp hoàng vaän töû hoài moân, 

                 Chí Coâng ñònh vò vónh toàn Thieân Cung” 

 

MEÏ laø hình aûnh vó ñaïi cuûa TÌNH THÖÔNG, theå hieän tình thöông göông maãu cuûa 

MEÏ laø phaûi phuïng söï chuùng sanh, daán thaân vaøo TRÖÔØNG COÂNG QUAÛ. Trong 

TNHT Thaày chæ daïy: “Thaày haèng noùi cuøng caùc con raèng: MOÄT TRÖÔØNG THI 

COÂNG QUAÛ, caùc con muoán ñeán ñaëng nôi CÖÏC LAÏC thì phaûi ñi taïi cöûa naày maø 

thoâi.” Keá tieáp Thaày daïy: “Thaày ñaõ ñeán CHUNG CUØNG vôùi caùc con; caùc con duy coù 

TU maø ÑAÉC ÑAÏO. Phaûi ñoaùi laïi baù thieân vaïn öùc nhôn sanh coøn phaûi traàm luaân nôi 

khoå haûi, chöa thoaùt khoûi luaân hoài, ñeå loøng TÖØ BI maø ñoä roãi.” Nhö vaäy chæ coù TU 

môùi ñaéc Ñaïo töùc phaûi laáy TÌNH THÖÔNG cuûa Ñaáng Meï hieàn laøm maãu möïc vaø 

phaûi taän taâm taän löïc daán thaân vaøo tröôøng Coâng Quaû töùc phuïng söï chuùng sanh. 

 

 Bài Thi của Đức Lý về daân toäc Vieät Nam. 

        “Vieát thöû Thieân Thô vôùi neùt traàn, 

              Haàu sau beàn giöõ nghieäp Hoàng Quaân. 

             Chuyeån luaân theá söï ñöa Kinh Thaùnh, 

 Tröø dieät taø ma muùa buùt Thaàn. 

         Kìa loùng Non Kyø reo tieáng Phuïng, 

      Naày xem nöôùc Loã bieán hình Laân. 

           Coâng danh nöôùc Vieät tay ñaønh naém, 

            Möa moác daân sanh gaéng goäi nhuaàn.” 

 

Ñöùc Lyù Giaùo Toâng, möôïn buùt traàn vieát thaønh Thieân Thô, vôùi neùt chöõ quoác ngöõ Vieät 

Nam, muïc ñích giuùp daân toäc VN gìn giöõ söï nghieäp cuûa Toå Tieân töùc doøng hoï HOÀNG 

BAØNG hay HOÀNG QUAÂN ñaõ tieàn ñònh nôi söû saùch. Thieân Thô ñoù laø Kinh Thaùnh 

töùc laø Thaùnh Ngoân, Thaùnh Giaùo, Taân Luaät & Phaùp Chaùnh Truyeàn… Kinh Thaùnh coù 

uy löïc chuyeån vaän ñoåi môùi cô ÑÔØI sao cho phuø hôïp vôùi söï tieán hoaù cuûa Caøn Khoân, 
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coù uy löïc dieät tröø Taø Ma ñang ngöï trò, quaáy nhieãu chuùng ta. Taø Ma beân trong töùc laø 

Thaát Tình Luïc Duïc, laø baày Hoã Lang ñuït khoeùt noäi taâm chuùng ta. Taø Ma beân ngoaøi 

laø nhöõng caùm doã cuûa Danh Lôïi Quyeàn, coù khaû naêng keùo chuùng ta vaøo voøng toäi loãi, 

laø thuø haän, löøa ñaõo, doái gian, möu saâu keá ñoäc… giöõa con ngöôøi vôùi con ngöôøi… daãn 

ñeán caùc cuoäc chieán tranh taøn baïo, nhöõng cuoäc cheùm gieát ñaãm maùu nhaân danh luoân 

caû Thöôïng Ñeá!... Giôø ñaây, Chí Toân vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng giaùng buùt cho chuùng 

ta KINH THAÙNH taïi ñaát nöôùc VN nhö laø taïi non KYØ, tieáng Phuïng gaùy reo leân laø 

ñieàm coù THAÙNH VÖÔNG ra ñôøi (Söï tích Chu vaên Vöông). Nöôùc LOÃ laø moät nöôùc 

nhoû khoå ngheøo mieàn cöïc Baéc, moät trong 6 nöôùc ñôøi nhaø Chu beân Taøu, theá maø xuaát 

ñöôïc Thaùnh Nhaân ra ñôøi, töùc laø ÑÖÙC KHOÅNG TÖÛ (Söï tích Khoång Töû thaáy hình 

LAÂN). Vieät Nam laø moät nöôùc nhoû nhen ngheøo khoù (nhö nöôùc Loã) maø ñöôïc 

THÖÔÏNG ÑEÁ choïn khai môû neàn Ñaïi Ñaïo vaø chính Ngaøi laøm Giaùo Chuû laø moät söï 

may maén ngaøn naêm moät thuôû cho daân toäc ta!! Neàn Ñaïi Ñaïo ñöôïc khai saùng taïi VN, 

ñöông nhieân VN seõ laø Thaùnh Ñòa ñöôïc Thieâng Lieâng öu aùi, ñuøm boïc, baûo veä, daïy 

doã, chaêm soùc… Ôn möa moác maø Thöôïng Ñeá ñaõ ban cho VN laø moät dieãm phuùc baát 

ngôø, lôùn lao cho daân toäc ta neân caàn phaûi gaéng goäi nhuaàn. Chöõ GAÉNG ôû ñaây haøm yù 

coá gaéng hoïc taäp nhuaàn nhuyeãn Kinh Thaùnh, gaéng tu tænh, gaéng daán thaân vaøo 

TRÖÔØNG COÂNG QUAÛ vôùi taát caû taám chôn thaønh… 

 

Toùm laïi: Ba baøi thi ñöôïc ghi taïi CUNG ÑAÏO, nôi tieáp giaùp giöõa Cöûu Truøng Ñaøi vaø 

Baùt Quaùi Ñaøi coù yù nghóa laø noái lieàn giöõa Ñaïo vaø Ñôøi, giöõa VAÏN LINH vaø CHÍ LINH, 

giöõa TRÔØI vaø NGÖÔØI, giöõa VIEÄT NAM vaø ÑAÏI ÑAÏO,  coù taàm quan troïng baäc nhaát 

trong cöûa Ñaïo, chuùng ta caàn  nghieàn ngaãm, nghieâm tuùc hoïc hoûi, “goäi nhuaàn”. 

 

 Quốc Đạo Kim Triêu Thành Đại Đạo 

Vào khoản năm 1948, Chí Tôn về cơ, ban cho dân tộc Việt Nam một bài thơ 8 câu, tiên 

tri về tương lai sáng lạng của đất nước Việt Nam và với nền Đại Đạo khai sáng, Việt 

Nam sẽ là ngọn cờ đầu tiên trên trường Quốc Tế về văn hóa Đại Đồng, về tâm linh Đại 

Đạo. Bài tiên tri nầy cũng hứa hẹn sự trường tồn của đất nước và dân tộc. Đó là thiên 

thơ tiền định. Đó là "Khai Đạo muôn năm trước định giờ!" Bài thơ nhuyên văn chữ 

Nho và Quốc Thế lược dịch như sau: 

   Thượng hạ nhị Thiên sử địa hoàn 

        Việt Nam nhứt quốc nhứt giang san 
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     Hoàng đồ toàn bảo thiên thơ định 

    Đảnh tộ trường lưu tổ nghiệp tồn. 

          Quốc Đạo Kim Triêu Thành Đại Đạo 

           Nam Phong thử nhựt biến nhơn phong 

            An Dân liệt Thánh tùng Nghiêu Thuấn, 

Văn hóa tương lai lập Đại Đồng 

 

            Trên dưới Trời Người chuyển thế gian 

       Việt Nam nhứt thống cõi giang san 

 Đồ thiên đã định luôn toàn vẹn 

     Tổ nghiệp ngàn năm vẫn mãi tồn. 

    Đạo nước nay mai thành Đạo lớn 

           Nam phong ngày ấy biến nhơn phong 

       An dân trị nước theo Nghiêu Thuấn 

   Văn hóa mai kia hướng Đại Đồng 

 

 

2. BAØN THÔØ ÑÖÙC CHÍ TOÂN  

Chung quanh Baøn Thôø 8 caïnh cuûa Ñöùc Chí Toân coù 8 con ROÀNG VAØNG uy nghi ñaàu 

höôùng vaøo baøn thôø theo 8 caïnh cuûa Baùt Quaùi nhö ñang chaàu Chí Toân. 

Baøn thôø Chí Toân laøm baèng goã, coù 8 caïnh ñeàu nhau, ñaët treân ñaøi Baùt Quaùi, hình thaùp 

goàm 12 baäc, moãi baäc cao 10 cm, caån baèng ñaù maøi. Soá 12 töôïng tröng cho 12 taàng Trôøi. 

Baäc treân cuøng cao hôn maët ñaát 360 cm. Treân baøn thôø ñaët moät QUAÛ CAØN KHOÂN ñöôøng 

kính 330cm, maøu xanh da trôøi, laáp laùnh 3072 vì sao, töôïng tröng cho 3 ngaøn Theá Giôùi 

vaø 72 Quaû Ñòa Caàu. Ñòa Caàu chuùng ta ñang soáng thöù haïng 68… Moät THIEÂN NHAÕN to, 

soáng ñoäng, töôïng tröng cho THÖÔÏNG ÑEÁ, döôùi Thieân Nhaõn, vì sao BAÉC ÑAÅU khaù to 

laáp laùnh saùng, theo Thieân Vaên Hoïc, taát caû caùc vì sao trong vuõ truï ñeàu höôùng truïc quay 

veà Sao Baéc Ñaåu, taïi vò trí naày Thieân Nhaõn nhö coù theå nhìn suoát taát caû haønh tinh trong 

vuõ truï. Trung taâm quaû Caøn Khoân ñaët moät ngoïn ñeøn luoân luoân chaùy saùng, töôïng tröng 

cho ngoâi THAÙI CÖÏC, nôi ngöï cuûa Ngoïc Hoaøng Thöôïng Ñeá.  

 

Ngoaøi ra, treân baøn thôø coù 2 caây ñeøn ôû 2 beân, töôïng tröng cho LÖÔÕNG NGHI aâm döông; 

moät bình Hoa, töôïng tröng cho TINH, keøm theo 1 dóa traùi caây ñoái xöùng; 3 ly röôïu töôïng 

tröng cho KHÍ; 1 taùch traø töôïng tröng cho THAÀN vaø 1 taùch nöôùc traéng ñoái xöùng. Giöõa 2 
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chaân ñeøn Löôõng Nghi coù moät LÖ HÖÔNG duøng ñeå caém 5 caây nhang moãi khi cuùng. Naêm 

caây nhang töôïng tröng cho NGUÕ HAØNH caém thaønh 2 haøng, haøng trong 3 caây, haøng 

ngoaøi 2 caây töôïng tröng cho “Tham Thieân, Löôõng Ñòa” töùc TRÔØI ba ÑAÁT hai, yù noùi 

ngöôøi soáng thuaän doøng tieán hoaù (THIEÂN Y)Ù phaûi nöông theo Tinh Thaàn töùc phaàn 

DÖÔNG 3 phaàn, vaät chaát töùc phaàn AÂM  2 phaàn.  

 

 

 

Treân baøn thôø Ñöùc Chí Toân coøn coù caùc BAØI VÒ ghi danh caùc ÑAÁNG ñaõ taïc treân taám Rieàm 

ôû gian giöõa vaø baøi vò caùc Thaùnh Töû Ñaïo vaø taïi 8 goùc Baùt Quaùi treân baøn thôø, 8 con 

ROÀNG TRAÉNG ñaàu höôùng ra ngoaøi. Rieâng veà MAØU SAÉC cuûa 36 con Roàng trong Toaø 

Thaùnh cuõng noùi leân yù nghóa TAM GIAÙO QUI NGUYEÂN veà CAØN KHOÂN NHAÁT 

THOÁNG GIAÙO: Hai con ROÀNG ÑOÛ tröôùc cöûa töôïng tröng Nho Giaùo, 18 con ROÀNG 

XANH taïi CTÑ töôïng tröng Laõo Giaùo, 8 con ROÀNG VAØNG chung quanh BQÑ töôïng 

tröng Phaät Giaùo, 28 con ROÀNG ÑOÛ, XANH, VAØNG qui veà BAÙT QUAÙI môùi vaøo NGOÏC 

HÖ töùc qui veà HÖ KHOÂNG, töôïng tröng baèng 8 ROÀNG maøu TRAÉNG. 

 

3. TREÂN NOÙC ÑEÀN THAÙNH 

 Treân noùc HTÑ, nhö ñaõ trình baøy, coù 2 laàu CHUOÂNG, TROÁNG cao vuùt, töôïng tröng 

cho caëp ROÀNG TIEÂN, bieåu töôïng neàn VAÊN HOAÙ ÑAËC THUØ cuûa daân toäc VIEÄT. 
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 Treân noùc CTÑ lôïp ngoùi maøu ÑOÛ, coù moät ñaøi cao 17m, phaàn döôùi vuoâng, phaàn treân 

hình baùn caàu, uùp xuoáng hình vuoâng, treân ñænh baùn caàu taïc töôïng moät con LONG MAÕ 

to mang treân löng hoäp ñöïng HAØ ÑOÀ, phi veà höôùng TAÂY, ñaàu quay veà höôùng 

ÑOÂNG. Hình töôïng naày coù yù nghóa: Haø Ñoà laø AÁN PHAÙP cuûa Thöôïng Ñeá taïo Thieân 

laäp Ñòa, Long Maõ mang aán phaùp töø phöông Ñoâng qua phöông Taây ñeå Phoå Ñoä theo 

chu kyø Caøn Khoân Dó Taän Thöùc, thôøi kyø Toaøn Caàu Hoaù veà phöông dieän TAÂM 

LINH… 

 Treân noùc BQÑ lôïp ngoùi maøu VAØNG, coù moät ñaøi cao 30m, treân  ñænh ñuùc töôïng 

TAM THEÁ PHAÄT: BRAHMA Phaät ôû höôùng TAÂY ñöùng treân con Thieân Nga, tay maët 

baét aán, tay traùi caàm xaâu chuoåi. CHRINA Phaät ôû höôùng NAM, ñöùng treân con Giao 

Long, moät tay choáng naïnh, moät tay choáng böûu kieám. CIVA Phaät, höôùng veà phöông 

BAÉC, ñöùng treân Thaát Ñaàu Xaø, ñang thoåi saùo. 

 

Tam Theá Phaät töôïng tröng 3 ngoâi cuûa Thöôïng Ñeá laø 3 vò Thaàn Saùng Taïo, Baûo Toàn 

vaø Huyõ Dieät. Ñoù laø cô TUAÀN HOAØN TIEÁN HOAÙ cuûa Caøn Khoân Vuõ Truï. Ñaïo Cao 

Ñaøi ñöôïc Thöôïng Ñeá khai môû vaøo thôøi Haï Nguôn maït phaùp muïc ñích  ñeå chuyeån 

sang thôøi Thöôïng Nguôn Thaùnh Ñöùc. Treân noùc BQÑ, maùi ngoùi sôn maøu VAØNG 

töôïng tröng cho HUYØNH ÑAÏO hay ÑAÏO TAÂM, coù nghóa laø haønh giaû veà tôùi BQÑ 

chæ coøn laïi caùi TAÂM KHOÂNG (hình aûnh cuûa BAÏCH LONG) daâng cho Thaày maø 

thoâi!!! 
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IV.1.5   KEÁT LUAÄN 

TOAØ THAÙNH TAÂY NINH moïc leân giöõa röøng giaø cuûa moät TÆNH nhoû mieàn giôùi tuyeán, 

daân cö thöa thôùt, ngheøo naøn, Ñaát Nöôùc ñieâu linh, daân toäc ñang soáng khoán cuøng trong 

voøng noâ leä ngoaïi bang…theá maø moät toaø nhaø nguy nga ñöôïc vöôn leân loäng laãy, kyø bí… 

nhö töø treân Thieân Cung rôi xuoáng! Ngoaøi veû ñeïp haøi hoaø tuyeät dieäu, giaù trò myõ thuaät 

cao, kieán truùc toång hôïp AÙ AÂu, Kim Coå, hoaø ñoàng Toân Giaùo vaø quan troïng hôn laø noåi 

baäc neùt vaên hoaù ROÀNG TIEÂN cuûa gioøng Vieät toäc, Toaø Thaùnh coøn ñöôïc xaây treân khu 

ñaát phong thuyû raát laï kyø laø “LUÏC LONG PHOØ AÁN”. Theo Thieâng Lieâng heù loä cho bieát 

laø döôùi loøng ñaát coù 6 luoàng nöôùc nhö 6 con Roàng ñoanh nhau…vaø Toaø Thaùnh laø hình 

aûnh cuûa BAÏCH NGOÏC KINH giaùng theá, moät sô ñoà thieâng lieâng do caùc Ñaáng laäp thaønh 

ñeå daãn daét chuùng ta doø laàn veà queâ xöa choán cuõ. Coù leõ nhôø Phong Thuyû ñaëc bieät ñoù maø 

TAÂY NINH ngaøy nay raát truø phuù daân cö ñoâng ñuùc, töø vaøi traêm ngaøn daân, nay leân ñeán 

gaàn hai trieäu! 

 

Ngoaøi caùc giaù trò KIEÁN TRUÙC nhö ñaõ trình baøy, ñieàu kyø bí vaø quan troïng hôn heát laø 

moãi moät hình töôïng duø lôùn hay nhoû, trong hay ngoaøi Ñeàn Thaùnh  ñeàu dieãn ñaït TOÂN 

CHÆ VAØ MUÏC ÑÍCH ÑAÏI ÑAÏO, hình töôïng hoaù taát caû tinh ba cuûa neàn Ñaïi Ñaïo aån 

chöùa trong THAÙNH KINH CAO ÑAØI, trong Heä Thoáng Toå Chöùc Hoäi Thaùnh…  Ñieàu 

ñaùng ghi nhaän hôn nöõa laø neàn Ñaïi Ñaïo ñöôïc Chí Toân voâ hình khai môû vì theá VOÂ VI vaø 

HÖÕU HÌNH töông quan maät thieát, khoâng theå taùch rôøi, trong VOÂ coù HÖÕU, trong HÖÕU coù 

VOÂ …Nhöõng hình aûnh caøng khoù hieåu theo thöôøng lyù cuûa chuùng ta, laïi caøng caàn tìm hieåu 

saâu hôn vì ñoù laø Thieân Cô sieâu lyù HÖ THÖÏC nhaèm môû TRÍ môû TAÂM chuùng ta, giuùp 

chuùng ta khai môû TAÂM LINH huyeàn nhieäm dieäu kyø. Thaät laø: 

 

           THÖÏC HÖ, HÖ THÖÏC khoù luôøng ño, 

    Maâu thuaån trôøi xanh kheùo dôû troø. 

    Trong Thöïc coù Hö sinh bieán hoaù, 

Trong Hö coù Thöïc maáy ai ngôø! 

      Cuoäc ñôøi aûo moäng troâng nhö Thöïc, 

     Coõi soáng mieân tröôøng thaáy töïa Hö. 

    Nhöôïc Thieät, nhöôïc Hö vi dieäu lyù,  
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       Naëng loøng phaân bieät roái ñöôøng TU!! 

 

Quoác Theá & Ngoïc Nöông 
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IV.2 DISCUSSIONS ON RELIGIOUS PERSECUTION @ World Alliance of Religions 

Peace Office (WARP Office) North America – @Los Angeles 

Tham Luận về v/đ phỉ bang/đàn áp tín đồ tôn giáo tại Hội Thảo Liên Tôn Bắc Mỹ @ thành phố Los 

Angeles (Ngọc Túy Tham Luận) 

1. What does your religious scripture say regarding persecution?  What is the reason persecution 

takes place? 

Trong kinh sách của quí vị có nói gì về sự đàn áp hay phỉ báng tín đồ Tôn Giáo.  Lý do tại sao 

nó diễn ra? 
 

The Cao Ðài scriptures do not mention any specific persecution. However, per Cao Ðài, 

religious persecution or religious promotion is a part of nature; it is a part of the Yin/Yang 

effect, which is the source of progression and creation, governed and controlled by GOD.  When 

Yin and Yang collaborate, there is creation (new baby born, new ideas created…).  When Yin 

and Yang clash, there is development.  The Yin or Negative effect is a challenge for the 

Yang/Positive inspiration/stimulation, e.g. The persecution of Jesus Christ, in fact, created a 

powerful image of Him on the Cross that conquered the hearts of billions of people around the 

world for years to come.  The Persecution and the Exile to Madagascar of Ho Phap Pham Cong 

Tac (the Dharma of Cao Ðài) did not stop the progression of the Cao Ðài Religion; it was 

infused with love and determination from millions of Cao Ðài worshipers. 

 

Trong Kinh Điển / Thánh Ngôn Cao Đài không có đề cập đến các vấn đề về sự phỉ báng hay đàn 

áp tôn giáo.  Nhưng Cao Đài diễn giải về sự đè bẹp, chèn ép, phỉ báng tôn giáo hay sự thành lập, 

nâng đở, phát triển tôn giáo đều xuất phát từ qui luật tự nhiên, và nó cũng nằm trong sự vận 

chuyển của càn khôn vũ trụ, đó là guồng máy Âm/Dương vận hành dưới sự điểu khiển của Đấng 

Thượng Đế hoàn toàn phục vụ cho bánh xe tiến hóa (sinh trưởng và phát triển) của vạn vật. 

Khi Âm/Dương hợp nhất thì có sáng tạo - có sinh hóa (đứa bé chào đời, sáng kiến nảy sinh…).  

Khi Âm/Dương đối chọi thì tạo sự trưởng thành và phát triển.  Động lực của Khối Âm sẽ là sự 

kích thích cho Khối Dương.  Ví dụ điển hình là sự giết hại Đức Chúa Jesu đã tạo  một hình 

tượng "Đức Chúa bị đóng đinh trên Thập Tự Giá" có sức mạnh chinh phục hành tỉ tỉ trái tim con 

người khắp nơi trên thế giới và tiếp tục trong tương lai.  Sự hảm hại và lưu đày của Đức Hộ 

Pháp Phạm Công Tắc qua Đảo Madagascar đã không thể chận đứng được sự phát triễn Tôn 

Giáo Cao Đài, mà ngược lại nó như là đổ dẩu thêm lửa vào sức mạnh của yêu thương và sự 

quyết tâm của hàng triệu tín đồ Cao Đài. 
 

Throughout human history, challenges and problems were important facts in all angles of life, 

especially religion. From the start, Cao Đài religion has endured religious persecutions from all 

kinds of forces until this day, and I would say the same for all other religions. Religious 

persecutions were not only conflicts happening among different cultures/religious traditions in 

societies, but also within the same religions.  It happened in different forms, at different levels, 

and at all fronts.  It is a challenge for all religious people to uphold their strong faiths…, it is 
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serious, but it helps us all with growth and experience into higher levels of Love, Knowledge, 

and Courage, and it triggers us searching for the Ultimate Truth. God uses it as a tool to 

challenge us and move us up to higher level of enlightenment. 

 

Xuyên suốt lịch sử loài người, những thách thức và đau khổ trong cuộc sống là sự tất yếu xảy ra 

trong mọi góc độ của nó, đặc biệt là các vấn đề về Tôn Giáo.  Ngay từ buổi sơ khai, Tôn Giáo 

Cao Đài đã bị khủng bố từ mọi mặt, từ mọi thế lực khác nhau, và vẫn còn diễn ra cho đến hôm 

nay.  Tất cả các tôn giáo trên thế giới cũng đều không thoát khỏi vấn nạn này.  Sự khủng bố Tôn 

Giáo không chỉ xảy ra giửa các phong tục tập quán khác nhau, hay những tôn giáo khác nhau, 

mà còn xảy ra giửa người và người trong cùng một Tôn Giáo.  Nó xảy ra với nhiều khía cạnh 

khác nhau, nhiều tầng cấp khác nhau, và nó xảy ra trong mọi mặt trong lĩnh vực tôn giáo.  Nó là 

một thử thách lớn cho tất cả những người theo Đạo, để thử thách Đức Tin của họ..., Nó rất 

nghiêm trọng, nhưng nó cũng là lực đẩy cho con người phát triển và tiến bộ hơn, kinh nghiệm 

hơn dẫn đến đẳng cấp cao hơn trong con đường tu học và tiến bộ hơn về Bi, Trí, Dũng.  Nó là sự 

kích thích cho chúng ta phải học hỏi hơn và tìm hiểu chân lý.  Đấng Tối Cao sử dụng nó để nâng 

chúng ta giác ngộ cao hơn 
 

 

I would like to share the scripture on Mar 13th, 1926 – a message by the Supreme Being  

(TNHT) 

“Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình; chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã 

thả một lũ hổ-lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con; song 

trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của 

các con. 
 

Ấy vậy, rán gìn giữ bộ Thiết Giáp ấy hoài cho tới ngày các con hội hiệp cùng Thầy” 
 

It may be translated as “ I (your teacher) forewarn you (children) to be vigilant to protect 

yourself, far or near, I have released an army of evil-doers who will live among you - your 

societies/cultures - and challenge you in every angle of life, but before that, I have provided you 

a powerful suit of armor – it is your morality- your level of Love, Courage, and Knowledge.  

They would not see your armor, and the armor would have the power to protect you. 
 

Put your efforts into preservation of the Suit of Armor until you unite with Me”  
 

Scripture on December 22nd, 1926 (TNHT) 

“Quỉ vương đã khởi phá quấy chơn Ðạo. Ðến danh Ta nó còn mượn, duy ngai Ta nó chẳng 

dám ngồi mà thôi.” 
 

It may be translated as: The masters of evil have initiated the harassment to the Đạo (the Way to 

the Truth).  They even used my name for their causes, the only thing they did not dare to do is 

to sit on my throne. 
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2. What is our role in resolving persecution? 

Vai trò của mỗi người chúng ta trong v/đ đối phó với sự phỉ báng/bôi nhọ/đàn áp tôn giáo? 
 

To see your role, you need to know the nature of religious persecution; it is the dose of 

challenges that every true religious person must face.  It is your tests…and how you deal with it 

may become a good/bad example for future generations.  To win this battle, we need to study 

the truth; we need to develop the love like the Love of Jesus, the Love of Buddha, the Love of 

Ho Phap, the Love of God… and we need to have the courage to stand up against all forms of 

persecutions in the acts of love and justice based on the best knowledge that we have.  

 

Để biết vai trò của mình, anh/chị phải hiểu cốt lõi của sử phỉ báng/đàn áp tín đồ Tôn Giáo; Nó là 

một liều lượng của sự thử thách mà bất cứ người theo Đạo nào cũng phải đương đầu.  Nó là Bài 

Thi...mà cách anh đương đầu với nó có thể sẽ  trở thành một điển hình xấu hay tốt cho thế hệ 

tương lai.  Để nhing phục những sự thử thách này, anh phải trau dồi học hỏi Chân Lý, trao dồi 

trái tim yêu thương như sự yêu thương của Đức Chúa, Đức Phật, Đức Hộ Pháp, Đức Thượng 

Đế...và anh cần phải có can đảm để đối đầu với sự thử thách này nhưng với trái tim bác ái, công 

bằng, và với sự thông thái của chính mình. 

 

Knowing it is a challenge, you can not hate those who persecute you.  It is a fact of life that you 

have to deal and grow with it. It is your test, it is your challenge, and you have no choice but to 

face your challenges using your God given suit of armor. 

 

Nếu biết nó là Bài Thi, thì anh không thể nuôi hận thù hay cam ghét khi phải đương đầu với 

người tạo thử thách. Sự thử thách hay mâu thuẩn trong cuộc đời thì không thể tránh khỏi, mà 

chúng ta cân phải đương đầu và chúng ta hãy dùng Bộ Thiết Giáp Đạo Đức mà Đấng Thương 

Đế đã cho chúng ta khi mới chào đời. 

 

Scripture September 29, 1926 (TNHT) 

“Các con hiền mà dữ, các con yếu mà mạnh, các con nhỏ nhoi mà là quyền thế, các con nhịn 

nhục mà các con hành phạt; cử chỉ các con khá tập sao cho nghịch với cử chỉ thế tình, thì là gần 

ngôi Tiên Phật đó” 

 

“(Children) you are kind but fierce, you are soft but strong, you are small but powerful, you are 

endurance but retribution; your attitude and posture need to be well-trained opposite with 

vulgarian/mediocrity, at that state, you are close to the enlighment level of Buddha” 
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V. PHÂN ƯU 

 V.1. PHÂN ƯU - Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Trung Đạo 

 

 
 

   Chương Trình Tang Lễ và Thăm Viếng: Linh Cữu được quàn tại Peek Funeral Home  

7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683 

   Thứ Bảy 29 Tháng 02 Năm 2020 - 8:00AM - 8:00PM: Lễ Nhập Quan, Phát Tang, Cúng, Cầu Siêu 

theo nghi thức Cao Đài, Thăm Viếng 

   Chủ Nhật 01 Tháng 03 Năm 2020 - 8:00AM - 3:00PM: Tế Điện, Cầu Siêu - 2:15PM: Di Quan 
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V.2  PHÂN ƯU - Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Long Châu 

 
 

 

 

VI.  LIÊN LẠC (CONTACT INFO) 

Quí vị thân hữu và đồng đạo có thế gởi bài viết, hay đăng tin đến Tập San Ban Thế Đạo - Hệ 

Thống HTĐ 

1. HT Trịnh Ngọc Túy (Email: caodai.international@gmail.com OR 

tuy_nguyen66@yahoo.com- Phone: 713-302-1625) 

2. HT Đào Duy Linh (Email: duy-linh.dao@caodai.international) 

3. Website: https://www.caodai.international/ 

4. Facebook: https://www.facebook.com/caodai.haingoai.98 

5. Email: caodai.international@gmail.com 

mailto:caodai.international@gmail.com

